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Para ampliar a participação no mercado de luxo brasileiro, de olho em um número maior de 
milionários que figuram na economia e no maior poder de compra da população emergente, 
marcas como Puma Brasil, Dudalina e Safilo são exemplos de empresas que vão investir mais 
no canal varejista de lojas próprias, tendência que também atrai o atacado e a indústria de 
vestuário — ações antecipadas pelo DCI. Elas querem ampliar a fatia que detêm de um 
segmento que prevê faturar US$ 2,8 bilhões este ano, valor 25% maior do que o movimentado 
ano passado. 
 
Segundo projeções da MCF Consultoria e Conhecimento e do GfK Indicator, o valor ainda é 
ínfimo e o potencial do Brasil é extenso, pois o País detém hoje apenas 1% dos US$ 210 
bilhões movimentados nesse segmento no mundo. Nos próximos 20 anos, a expectativa no 
País é que o volume negociado pelas empresas que atuam no segmento de luxo, como 
revendas de carros importados, joalherias e grifes, dobre. Para conquistar maior fatia desse 
bolo, a Dudalina, especializada em moda masculina de luxo, estuda avançar com suas 
atividades no varejo para aumentar fidelização das marcas Base, Individual e Dudalina. 
 
"Estamos nos preparando para fazer um trabalho mais forte no varejo. Essa chegada será de 
uma forma bastante madura, pois estamos pesquisando as melhores oportunidades no 
mercado", revelou Sonia Regina Hess de Souza, presidente da Dudalina. A confecção abastece 
lojas da Daslu, da Zara e da Brooksfield, há 15 anos. No mercado há mais de cinco décadas, a 
grife faturou em 2007 R$ 115 milhões e espera incrementar este valor em 25% este ano. A 
presidente da empresa conta que "o momento representará uma ruptura no sistema 
operacional da companhia, pois agora partiremos para a administração de marca", diz Sonia. A 
operação de três lojas em grandes aeroportos sob a marca Dudalina Concept pode ser 
considerada um termômetro da nova etapa na qual a empresa investirá. 
 
A confecção também está interessada em ganhar mais espaço no seleto mercado do luxo 
nacional e internacional, uma vez que é responsável por 60% das exportações brasileiras de 
camisaria masculina a mais de 50 países. Em 2007, a Dudalina aplicou R$ 1 milhão na compra 
de uma malharia, o que a fez dobrar de tamanho e aumentar a produção em 25% para 
atender à demanda de final de ano. "Em breve contaremos com mais um centro de 
distribuição, o segundo da empresa", fala Sonia Regina. 
 
O mais novo lançamento da confecção é camisa Dudalina Cult Gold, fabricada em fio 200 de 
puro algodão egípcio cultivado no delta do rio Nilo. A peça também tem botões Swarovski, 
sendo a marca a primeira no País a ser homologada pela fabricante austríaca de cristal a 
utilizar cristais da categoria Crystallized em sua coleção. A camisa é vendida por R$ 1.250. 
 
Expansão 
 
Depois da aquisição de 70% do capital social da Puma pela Pinault-Printemps-Redoute (PPR), 
conglomerado francês focado no mercado de luxo, a terceira maior fabricante de artigos 
esportivos passou a investir mais no segmento de luxo, ampliando a participação de produtos 
premium. O grupo detém marcas como Gucci, Stella McCartney, Bodega Veneta e Yves Saint-
Laurent. 
 
A Puma, que prevê faturamento bruto acima dos R$ 250 milhões este ano — cifra 60% maior 
que em 2007 —, administra 14 filiais Puma Store no Brasil, e, para os próximos três anos, 
planeja chegar a 30 unidades. "Escolhemos as melhores localizações para abrir uma loja, pois 
nosso negócio não é produzir um grande volume de venda, mas projetar nossa imagem", 
definiu João Luiz Castro, presidente da Puma Brasil. O investimento médio na abertura dessas 
lojas será de R$ 8 milhões e 25% de suas vendas são feitas por meio de suas lojas próprias. 
 
O executivo afirma que a empresa tem perfil de trabalho muito amplo, o que lhe possibilita 
transitar com autoridade do esporte à moda, graças ao que trará para o País, em meados de 
novembro, o espaço Black Station, já tradicional em redes varejistas no exterior. Por aqui, a 



primeira a receber este espaço de três metros quadrados será a Avec Nuance, em Brasília 
(DF), sendo a Daslu uma forte candidata. "Até o final de 2009 teremos seis pontos-de-venda 
com este conceito. A MCF Consultoria assinou a formatação da estratégia de marketing do 
projeto", acrescentou Castro. 
 
Parte do crescimento de 2008 será atribuído à venda de itens como a bolsa Reality Bag, 
produzida em Londres, da qual foram criadas mil peças, sendo 21 delas vendidas aqui a R$ 5 
mil, a partir do mês que vem. O presidente da Puma crê que as peças serão vendidas antes do 
final do ano. A Puma Bike é outro produto que segue esse modelo de venda. O Brasil recebeu 
15 peças que acabaram em uma semana, vendidas a R$ 7 mil. 
 
Assessórios 
 
Segundo Carlos Ferreirinha, sócio da MCF Consultoria, "a moda é um dos principais segmentos 
de luxo, presente na intenção de compra de aproximadamente 70% do público que consome 
produtos voltados para este nicho". Ele afirma que o crescimento da classe média deverá em 
médio espaço de tempo "democratizar" o acesso ao universo do luxo. 
 
Por conta disso, o foco da multinacional italiana Safilo, distribuidora de óculos das grifes 
Armani, Gucci e Diesel a 1,2 mil estabelecimentos em diversos estados, é abastecer os 
maiores clientes, entre eles as tradicionais Óticas Carol, Fotoptica, Óticas do Povo e Óticas 
Wanny. O diretor administrativo e financeiro, Rui de Souza Lima Jr., explica que a empresa 
comercializa 27 marcas, todas voltadas para o público de alto luxo. "Analisamos a possibilidade 
de distribuir peças das americanas Banana Republic, Juicy Couture e Sacks. Fizemos um test 
drive três anos atrás e a venda poderá ser retomada." 
 
Apesar de ter entrado com loja própria no México, a fabricante Safilo não tem intenções de 
iniciar operações com loja própria no Brasil. Segundo seu diretor financeiro, "a relação com o 
varejo brasileiro é bem sólida e o mercado, consolidado". 
 
 
Leia mais: 
 
Gucci impulsiona as vendas do grupo PPR 
 
O conglomerado varejista francês PPR, controlador de marcas como Gucci, Yves Saint-Laurent, 
Fnac, Conforama e Sephora, disse que suas vendas no segundo trimestre do ano de 2008 
chegaram a crescer 5,1% na comparação com o mesmo período de 2007. O valor desse 
crescimento chegou a 4,68 bilhões de euros.  
 
A expansão foi impulsionada pela Gucci, com alta de 16% nas receitas em termos 
comparáveis. O desempenho foi particularmente bom na China, com avanço de 83% em 
mesmas-lojas na comparação anual. Na América do Norte, a alta foi de 10%, enquanto na 
Europa chegou a 14%.  
 
No caso da rede Fnac, a empresa percebeu uma expansão de 3,1% em mesmas-lojas, graças 
à aceleração das vendas voltadas ao comércio eletrônico (e-commerce). Além das vendas on-
line, o aumento da receita veio também com a alta dos produtos técnicos. O desempenho da 
empresa foi melhor fora da França, com destaque à Itália, Suíça e Brasil.  
 
A rede americana de artigos eletrônicos RadioShack disse que no segundo trimestre do ano 
suas vendas em lojas comparáveis cresceram 6,9% na comparação anual, com uma alta de 
10% nos lucros operacionais. O resultado líquido da companhia foi positivo em US$ 41,1 
milhões e o faturamento cresceu 6,4%. 
 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 2 set. 2008. Empresas & Negócios, p. B12. 


