
há mais de um ano é aguardado na empresa: a troca
no comando. Em novembro de 2006. EXAME an-
tecipou que Giuliano, o caçula de dois filhos de Vi-
cente Donini. atual presidente, havia sido o escolhi-
do para assumir a presidência em março de 2007 —
num processo orquestrado ao longo de cinco anos
pela consultoria Keseberg & Partners. Além de Giu-
liano. estavam no páreo seu irmão mais velho, Gior-
gio, diretor industrial, e o executivo Jair Pasquali.
responsável pela área de franquias. Como diretor de
marketing e desenvolvimento de produto da Mari-
sol. Gtuliano ganhou a corrida sobretudo graças à
iniciativa de comprar marcas conhecidas, que afas-
taram a companhia da dependência de produtos ba-
ratos e da concorrência chinesa. O ápice dessa estra-
tégia foi a aquisição de uma participação de 15% na
marca de moda praia Rosa Chã, em 2006. A meta
para o novo presidente era transformar a Manso] na
maior gestora de marcas de moda do país e dobrar o
faturamento até 2010. para l bilhão de reais. Devi-
do a uma série de intercorrêncías, tais planos tive-
ram de ser engavetados e. em vez de passar o bastão

ao filho. Vicente Donini iançou-se numa reestrutu-
ração que incluía o fechamento de fábricas e a ex-
tinção de algumas marcas. Agora, com os ajustes
concluídos, chegou o momento de Giuliano, de 33
anos. assumir. (Procurada por EXAME, a Marisol
não quis se manifestar sobre o assunto.)

A história da sucessão da Marisol mostra que mes-
mo uma transição planejada de maneira meticulosa
está sujeita a mudanças de curso repentinas. No caso
da empresa catarinense, o sinal de alerta soou no fi-
nal de 2006: quando o balanço indicou que as vendas
haviam praticamente estagnado em relação ao ano an-
terior — mesmo com a aquisição das marcas Rosa
Chá e Sais (veja quadro na pág. 82). O lucro líquido
também se manteve inalterado, em 28 milhões de reais.
O pior resultado foi o do Ebitda, principal indicador
de eficiência operacional, que caiu quase 40%. "O lu-
cro líquido foi igual graças aos ganhos financeiros",
diz Rafael Weber, analista da corretora Geração Fu-
turo. "Mas o balanço deixou claro que a empresa ha-
via perdido eficiência operacional." Os maus resulta-
dos foram cruciais para que Vicente Donini decidisse
adiar sua saída. "Ele percebeu que teria de promover
mudanças estruturais antes de passar o bastão", diz
um executivo próximo à empresa. "A Marisol não es-
tava pronta para iniciar o ciclo de expansão para o qual
Giuliano foi preparado, e seria muito complicado co-
locar nos ombros do filho o peso de medidas drásti-
cas, como fechamento de fabricas e demissões."
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O PRÓXIMO DIA 19 DE MARÇO. UMA

reunião de conselho deve redefinir o
futuro da catarinense Marisol. uma
das maiores fabricantes de roupas do
país, com vendas de 4-20 milhões de
reais no ano passado. Da pauta do
encontro faz parte um assunto que



Uma das dificuldades da Marisol foi
justamente conseguir mudar seu perfil —
de uma empresa voltada para marcas mais
baratas para outra, com grifes mais valio-
sas. A tentativa de montar um canal de dis-
tribuição mais sofisticado para produtos
populares como Marisol e Whorgon, por
exemplo, praticamente naufragou. Em
2006, a empresa decidiu formar uma rede
de lojas com a bandeira One Store: peque-
nos lojistas multimarcas ganhariam uma
mudança no visual de seus pontos-de-ven-
da e, em troca, seriam obrigados a ter me-
tade de seu estoque com produtos da Ma-
risol. A meta inicial, de 40 lojistas para
2006. não foi atingida até hoje. No final
de 2007, havia apenas 17 lojas nesse for-
mato. "A estratégia de arrebanhar peque-
nos lojistas mostrou-se mais complexa e
trabalhosa do que se imaginou inicial-
mente", diz um consultor.

' ,a
Marisol teve de ser fechada para uma re-
forma. Uma das primeiras decisões do pa-
triarca Vicente, em seu mandato estendi-
do, foi extinguir duas marcas — Mineral
e Whorgon, pouco conhecidas e com bai-
xa rentabilidade. Outra medida foi a cria-
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çao de duas unidades de negócios:
uma para grifes e outra para
as marcas menos rentáveis. Ã fa-
bricação de produtos mais caros
concentrou-se nas fábricas catari-
nenses. A das marcas mais bara-
tas ficou restrita a Pacatuba, no Ceará, on-
de a empresa tem uma unidade desde 1998.
A revisão do mapa produtivo resultou no
fechamento de ires fábricas, duas em San-
ta Catarina e uma no Rio Grande do Sul.
com a demissão de mais de 800 funcioná-
rios. A criação de duas áreas distintas per-
mitiu que a reestruturação das operações
de menor rentabilidade não paralisasse to-
talmente a expansão das marcas mais ca-
ras — tarefa que se manteve como priori-
tária na agenda de Giuliano. Apesar de
apresentar um ritmo mais tímido do que
o previsto, a abertura de novas lojas aqui
e íá fora continuou. A grife de moda in-
fantil Lilica Ripilica, por exemplo, abriu
uma loja própria na badalada Via delia Spi-
ga. em Milão, perto de marcas consagra-
das, como Prada e Dolce&Gabbana. Além
disso, ganhou pontos-de-venda em Madri,
na Espanha, e na cidade do Porto, em Por-
tugal. A Rosa Chá tem três lojas na Euro-

pa e o plano é inaugurar outras seis
no exterior em 2008 — uma delas
em Nova York. Apesar dos esfor-
ços, os resultados financeiros de
2007 foram ainda piores do que os
dos anos anteriores. As vendas caí-

ram 5% em relação a 2006 e o lucro des-
pencou 80%, para 9,5 milhões de reais.
"Os resultados de 2007 refletem o custo
da reestruturação, mas o caminho para vol-
tar a crescer está aberto'", diz Weber, da
Geração Futuro.

Caberá a Giuliano, um jovem de cabe-
los compridos e despeuteados. barba por
fazer e vestido sempre de forma casual,
voltar a trilhar o caminho do crescimemo.
Seu principal desafio é retomar a estraté-
gia de aquisições depois
de ter ficado de fora da
maior onda de fusões da
história do setor no país.
Nos últimos 18 meses
houve 13 grandes negó-
cios, entre eles a venda das
grifes Alexandre Herch-
covitch, Isabela Capeto,
Lês Lis Blanc, Fause Ha-
ten, Zoomp e Ellus para

holdings e fundos de investimento. Juntas,
essas aquisições movimentaram mais de
300 milhões de reais. Giuliano terá de ser
hábil para encontrar e aproveitar as opor-
tunidades que ainda restaram no mercado
— e não se tornar alvo dos grandes conso-
lidadores que despontaram nesse período,
como os grupos HLDC e Pactuai, f No iní-
cio deste ano. circularam rumores de que
a Marisol poderia ser comprada pelo gru-
po HLDC, que levou a Zoomp e a Alexan-
dre Hercheovitch.) O novo presidente tam-
bém terá de encontrar uma maneira de ga-
nhar mais dinheiro com as marcas de rou-
pas baratas. Segundo executivos próximos
à companhia, está em estudo a possibili-
dade de criar lojas próprias para a marca

Marisol. por exemplo. "O
rumo que esse negócio de
moda está tomando exige
uma cabeça jovem como
a do Giuliano", diz G!au-
co Abdala, sócio da con-
sultoria Galeazzi. ''Agora
a empresa está pronta pa-
ra dar suporte ao que ele
mais sabe fazer: gestão de
marcas e de canais." •
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