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Fabricante de roupas para o segmento infantil, a Brandili, com matriz em Apiúna (SC), dá os 
primeiros passos para se tornar uma gestora de moda, seguindo o caminho de outras 
empresas do setor como Marisol e o grupo AMC.   
 
"O mercado está pedindo este tipo de atuação e ela também facilita a estratégia comercial", 
diz Germano Costa, gerente comercial da Brandili. A intenção é ter em até três anos seis 
marcas para públicos infantil e infanto-juvenil.   
 
A empresa iniciou no fim do ano passado a estratégia como gestora, trabalhando a marca 
Extreme Days, voltada ao público dos 10 aos 16 anos, que gosta de esportes mais radicais. 
Ampliou, assim, seu mercado de atuação que até então restrito às crianças. A Extreme Days 
estava já no grupo, mas não vinha sendo usada por conta de um imbróglio envolvendo seu 
nome e registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - havia a marca Extreme, 
sediada em São Paulo. A solução foi comprar a Extreme no fim do ano passado.   
 
A Extreme Days junta-se à marca carro-chefe da empresa, a Brandili, voltada ao público 
infantil. A empresa também produz roupas licenciadas como as da Turma da Mônica, Bob 
Esponja e Kung Fu Panda.   
 
A idéia é em breve trazer marcas do exterior e também criar grifes internamente. "Estamos 
namorando marcas fortes de fora do país, que pretendemos trazer entre 2009 e 2010 sob 
forma de 'co-branded'", diz Costa. Isso significa que a poderá criar novas marcas ou produzir 
no Brasil roupa de marcas já consolidadas no exterior. As negociações iniciais neste último 
caso estão se dando com grupos espanhóis, cujos nomes ainda não são revelados. Como 
exemplos de outras indústrias que atuam com sucesso neste formato no Brasil, Costa cita a 
Grendene, que traz de fora do país diversas marcas. "Quem fica parado, vira alvo fácil (de 
aquisição)", diz.   
 
A estratégia da Brandili envolverá a divisão das marcas entre aquelas em que serão 
trabalhados grandes volumes e preços mais baixos e outras que estarão voltadas ao segmento 
que ele chama de premium (produtos mais bem trabalhados, de alto valor agregado). Hoje, a 
Brandili está mais presente na classe média, mas está de olho em aumentar sua penetração na 
classe alta, entrando mais forte em lojas multimarcas localizadas em shopping centers e nas 
ruas de bairros nobres. Não quer partir para franquias ou lojas próprias nem abandonar o 
público infantil, segmento no qual possui expertise.   
 
A partir de outubro, um novo planejamento estratégico será desenhado para o perfil de 
gestora de marcas. Até agora, algumas mudanças foram feitas como a criação do cargo de 
gerente industrial, ocupado por Luiz Felipe Cherem há um mês, para uma nova engenharia de 
processos com introdução do conceito de produção enxuta.   
 
Costa não revela qual o volume está disponível em caixa para o "co-branded" e nem para 
possíveis aquisições e desenvolvimento de outras marcas. Nos primeiros meses de estudos, diz 
ele, a empresa investiu R$ 1 milhão.   
 
A Brandili, empresa familiar, cuja presidência está sob comando de Lili Brandes, de 72 anos, 
não revela o faturamento, mas, segundo Costa, está entre as maiores fabricantes infantis do 
país, concorrendo com Marisol, Malwee e Tip Top.   
 
Sua produção anual de roupas infantis chegará em 2008 a 10,7 milhões de peças, um 
crescimento de 13 % em relação ao volume de 2007, de 9,5 milhões de peças. A empresa 
sempre teve o mercado interno como seu principal foco de atuação. Em 2008, deverá exportar 
5% da produção.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2008, Tendências & Consumo, p. B5. 


