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A marca norte-americana de roupas e acessórios, Guess, colocou o Brasil entre suas 
prioridades de expansão. Hoje com mais de mil unidades espalhadas por mais de 70 países, a 
Guess planeja a abertura de oito unidades no Brasil até 2012. Não é a única marca 
internacional que viu o País como mercado favorável para a expansão de seus negócios. A 
francesa Longchamp, de acessórios, abre sua primeira loja própria no Brasil no final deste 
mês.  
 
Dos planos da Guess para o Brasil, duas lojas já foram abertas. Uma em outubro do ano 
passado, a loja conceito na rua Oscar Freire, na capital paulista, onde estão outras grandes 
grifes como a Diesel, por exemplo.  
 
Ontem, foi aberta a segunda, no Shopping Pátio Paulista e a terceira está programada para 11 
de junho, somando um investimento inicial de US$ 3,5 milhões. Em 2009, mais duas devem 
ser abertas em São Paulo.  
 
Rio de Janeiro e Brasília também estão nos planos. Em julho, um executivo da marca vem ao 
Brasil para visitar shoppings cariocas em busca de pontos atrativos. Belo Horizonte (MG) é um 
possível mercado e eventualmente alguma capital do Nordeste, possivelmente, Recife (PE).  
 
Até o ano passado, o foco da Guess estava na Ásia, no Oriente Médio e Leste Europeu. "Agora 
é a América do Sul", afirma a gerente de marca no Brasil, Sandra Tazo.  
 
Para trazer as lojas da marca ao Brasil foram necessários dois anos de espera, entre a espera 
até que o Brasil entrasse no foco de expansão da Guess e as negociações propriamente ditas. 
"A marca acredita no País, que está economicamente estável e possui m mercado de luxo 
potencial", diz Sandra.  
 
O nome do grupo investidor licenciado no Brasil, no entanto, não é revelado. "É um grupo de 
investidores que já trabalham com varejo e que estavam querendo diversificar um pouco", se 
restringe a dizer a executiva. Atuante no segmento de acessórios, o grupo não informa 
faturamento.  
 
Fora dos Estado Unidos e Canadá, o licenciamento é o formato de negócio adotado pela Guess. 
No continente sul americano, a marca já possui lojas na Venezuela e Colômbia e estuda entrar 
no mercado argentino, segundo Sandra.  
 
Com 27 anos, a Guess só começou a abrir lojas próprias em 2001. Até então, roupas e 
acessórios, chegavam ao consumidor por meio de lojas multimarcas.  
 
A grande mudança aconteceu no ano de 2001, quando a Guess resolveu apostar em lojas 
próprias. Até então, estava presente em lojas multimarcas. "Só no varejo é ´possível ter um 
contato direto com os consumidores."  
 
O conceito lifestyle proposto em 1981 pelos criadores da Guess, os irmãos Paul e Maurice 
Marciano é seguido até hoje. A marca continua apostando na sofisticação e no design dos seus 
produtos e no estilo casual de suas coleções.  
 
A marca, que faturou em 2007 US$ 1,4 bilhão, diz ser a primeira marca a oferecer o mesmo 
produto para homens, mulheres e crianças, com uma linha de produtos que inclui roupas, 
perfumes, bolsas e acessórios. Nas lojas do Brasil as calças jeans variam de R$ 200 a R$ 600. 
Já as bolsas começam em R$ 600 e podem chegar a R$1,2 mil.  
 
Uma das estratégias adotadas pela Guess é oferecer em todas as lojas do mundo a mesma 
coleção. Agora, por exemplo, enquanto a maior parte do varejo brasileiro está vendendo 
roupas de inverno, na Guess, o cliente encontra a coleção primavera/verão 2008/2009. "Para 
nós é um diferencial", acredita a executiva.  



 
De acordo com Sandra, o faturamento médio por loja é calculado em R$ 200 mil por mês.  
 
A loja da Oscar Freire deve ser a única de rua da marca no Brasil. A idéia é procurar shopping 
centers cujo perfil combine com a marca. "É provável que tenhamos lojas em alguns dos 
empreendimentos que serão inaugurados, como o Shopping JK", diz Sandra.  
 
O franqueamento das lojas é um segundo passo, mas que ainda não tem projeto estruturado. 
Um terceiro seria a venda, apenas de acessórios, em lojas multimarcas, coordenado pelo 
licenciado brasileiro. "Mas isso, só para daqui a quatro, cinco anos."  

 
Leia mais:  
 
Longchamp fez investimento de US$ 1 milhão em loja 
Amarilis Bertachini 
 
Com um estoque inicial de U$ 300 mil em malas, bolsas, cintos e outros acessórios, a grife 
francesa Longchamp iniciará seus negócios no Brasil no final deste mês oferecendo aos 
consumidores cerca de 7 mil peças da coleção primavera-verão, a mesma que estará sendo 
vendida no mercado europeu. Segundo Kika Rivetti, proprietária da Eclat Consultoria, empresa 
responsável pelo desenvolvimento da marca no País, a idéia é ter na loja a mesma coleção 
lançada no exterior, mesmo que não coincida com a estação climática, "para não vender 
modelos velhos".  
 
A primeira loja Longchamp no País será aberta ao público no próximo dia 31, no shopping 
Cidade Jardim, e marcará o início de uma estratégia da empresa para voltar ao mercado 
brasileiro. De acordo com Rivetti, dentro de alguns meses a marca começará a ser 
comercializada também em outros estados a partir da distribuição para lojas multimarcas. 
Durante muitos anos a Longchamp foi vendida na loja Eclat, de propriedade de Rivetti e sua 
sócia Tania Wagner. Desde que as empresárias fecharam a loja, cerca de três anos atrás, a 
Longchamp deixou de ter representantes no País. A empresa, segundo ela, estuda a abertura 
de pelo menos mais uma loja em São Paulo.  
 
Os consumidores da Longchamp são das classes A e B, avalia Rivetti. O preço de uma bolsa 
ficará em torno de R$ 1,5 mil, no modelo mais sofisticado, e uma mala custará 
aproximadamente R$ 1,6 mil. Para acompanhar o perfil dos clientes a decoração da nova loja 
recebeu investimentos de US$ 1 milhão. Os puxadores das gavetas de acessórios foram feitos 
do mesmo couro usados nas bolsas Longchamp. A cor cinza predominará no projeto desde o 
piso de granito dark grey decorado até as paredes de alumínio anodizado. Na entrada da loja, 
um grande painel com a foto da modelo Kate Moss, garota-propaganda da marca, recepcionará 
os clientes. Estará à venda ali todo o mix de produtos Longchamp, entre bolsas, malas, pastas 
e acessórios como echarpes, luvas, cintos e guarda-chuvas.  
 
Na Europa a empresa lança cerca de 300 novos modelos por ano. O faturamento global da 
Longchamp, que este ano completa 60 anos, é de US$ 200 milhões com uma produção anual 
de quatro milhões de peças.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C7 
 


