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A moda carioca se aclimatou muito bem ao clima do serrado. Atraídas pela receptividade do 
mercado brasiliense, as grifes originárias do Rio com lojas no Plano Piloto são cada vez mais 
numerosas. A cidade é a principal vitrine da expansão das marcas cariocas, cuja presença em 
outros estados vem crescendo significativamente. Segundo a avaliação otimista da 
organizadora do Fashion Rio, Eloysa Simão, essa presença sextuplicou nos shoppings de todo o 
país, apenas no último ano. 
 
Para a consultora Claudia Pamplona, da consultoria Negócios & Franquias, a apresentação e o 
sucesso dessas lojas no comércio brasiliense é um indício de um mercado ainda latente. "As 
empresas cariocas apresentam características específicas e grandes diferenciais, o que vai ao 
encontro da necessidade de Brasília, que tem uma carência em moda mais estilizada", explica, 
sugerindo que o franqueado que deseja entrar no mercado da capital invista numa "loja 
análise", com um projeto modesto e estoque reduzido. 
 
Uma das primeiras marcas cariocas da nova leva a ir para Brasília foi a Farm, instalada no 
Brasília Shopping. Segundo o proprietário da marca, Marcelo Bastos, a maior diferença da 
operação na capital veio por conta do comportamento do público brasiliense, que é mais 
exigente em relação a atendimento e qualidade de produto. "Em nossa loja de Brasília 
oferecemos serviços diferenciados, o que não podemos fazer em todas as outras praças por 
uma questão de espaço físico. Lá temos uma grande varanda, com revistas de moda e 
atualidades, café, chá, sucos e biscoitos", diz. 
 
O empresário atesta o forte movimento de expansão da moda carioca para o Brasil como um 
todo. "Queremos que o produto consiga gerar desejo, e estamos conseguindo isso também em 
Belo Horizonte, onde temos duas lojas, e São Paulo, com outras duas", completa. 
 
Ter uma loja em shopping é fundamental para qualquer marca e, na capital federal, essa é 
definitivamente a melhor localização. "O Rio, diferentemente de Brasília, comporta lojas de 
rua. Um exemplo é Ipanema, onde é importante se estabelecer. Em relação ao custo-benefício, 
na rua é mais barato, porém tem menos segurança e normalmente menos fluxo. Acertar o 
ponto, muitas vezes, é uma questão de oportunidades", conta Bastos. 
 
Um dos melhores exemplos positivos dessa migração Rio-Brasília pode ser visto na marca de 
roupas femininas Enjoy. A franquia implantada no Distrito Federal, no Brasília Shopping, em 
pouco tempo tornou-se a primeira colocada no ranking de vendas da rede. 
 
A franquia existe há três anos e o fato de ser uma marca já bem consolidada no Rio de Janeiro 
foi fundamental para a o início da operação em outras praças. A possibilidade de se posicionar 
como grife carioca depende também do trabalho de marketing feito pelo franqueado, com 
aprovação e direcionamento da franqueadora. 
 
Segundo a gerente de marketing da Enjoy, Bianca Cerdeira, a marca sempre pensou numa 
estratégia de abrangência nacional, apesar de zelar por um perfil carioca. 
 
"Em Brasília, o formato da operação é o mesmo, assim como o padrão de gestão. 
Eventualmente o franqueado pode optar, em comum acordo com a franqueadora, por 
desenvolver ações que atinjam especificamente a consumidora local", disse Bianca. 
 
Brasília é uma cidade em que grande parte da população trabalha no funcionalismo público e 
isso influencia na escolha das roupas das mulheres, que tendem a ser mais sóbrias e discretas. 
Entretanto peças coloridas e com temas cariocas têm grande aceitação por parte das 
brasilienses. "Fizemos duas coleções com peças relacionadas bem diretamente ao Rio: uma 
camiseta para comemorar os Jogos Pan-Americanos e, agora, no lançamento da coleção 
outono-inverno 2008, colares que homenagearam ícones da cidade, como a calçada da praia 
de Copacabana, o Pão de Açúcar e o pôr do sol do Arpoador, e elas foram super bem aceitas", 
conta a gerente de marketing. 



 
Outra marca importante no Rio, a sofisticada Maria Filo, depois de abrir a primeira loja em 
Brasília no ParkShopping, em setembro de 2006, emendou a segunda, no Brasília Shopping, 
exatamente um ano depois, e já está negociando a abertura da terceira loja, no Iguatemi, para 
o ano que vem. 
 
Segundo o gerente de franquias da marca, Luiz Romano, a gestão na capital federal é 
totalmente de responsabilidade do franqueado, embora siga as normas e procedimentos da 
matriz. Peças com estampas cariocas fazem parte da estratégia de identificação da grife. 
 
"O estilo das nossas clientes lá é o mesmo das do Rio. Desenvolvemos uma coleção com 
motivos do Rio porque a moda carioca, com paisagens e cenários típicos, faz muito sucesso em 
Brasília.O perfil da marca também é direcionado para mulheres com espírito jovem, 
antenadas, com estilo elegante e delicado e que possuem um olhar apurado em detalhes, 
conforto e bom acabamento", conta Romano. 
 
O sócio das duas franquias de Brasília, Mario Roberto Soares, conta que as duas lojas estão 
entre as dez melhores franqueadas. "Nos primeiros seis meses da minha loja, ela chegou a ser 
a que mais vendia em toda a rede. O book (catálogo da coleção, vestido por modelos) é muito 
requisitado, porque é neles que as meninas se inspiram para se vestir. Também já aconteceu 
de uma peça esgotar aqui antes das outras lojas". 
 
 
Leia mais: 
 
Conhecer o público-alvo é fundamental 
 
O consultor Antônio Galvão, diretor da Automacom Consultoria de Operações de Varejo, alerta 
para a existência de algumas regras que os lojistas devem seguir ao levar seus negócios para 
uma nova praça. "É bom lembrar que (historicamente) poucos tiveram sucesso. O mercado do 
Rio tem um perfil complemente diferente do de outras regiões", avisa. 
 
No caso de Brasília, segundo o consultor, essa aceitação deve ocorrer devido à migração de 
muitos cariocas, que começou desde que a cidade foi construída, além de haver uma mistura 
de pessoas vindas de várias regiões que têm o Rio como referência. 
 
"Independente da aceitação da cidade, é preciso conhecer bem o mercado e fazer uma 
pesquisa de demanda, além de não se deixar levar pelo impulso de ir, somente para seguir os 
demais", explica Galvão. 
 
É preciso saber qual o público alvo e suas características. Também é aconselhável que a 
franquia busque uma empresa de pesquisa especializada em varejo para ajudar no 
planejamento do negócio. 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 25 jun. 2008. Seudinheiro, p.B-20. 


