
A legítima invenção de moda 
Fernanda Arechavaleta 

Não é franchising. Nem loja própria. É a rede de valor One Store, inovação que a Marisol quer 
espalhar pelo país, como conta Robson Amorim, diretor comercial da empresa. 

 

 

 

Nem franquias nem lojas próprias. O modelo de negócio no qual a Marisol, indústria do 
vestuário com sede em Jaraguá do Sul (SC), está apostando chama-se “rede de valor”. A 
estratégia começou a tomar corpo em 2006, quando foram inauguradas as primeiras lojas One 
Store, estabelecimentos de pequenos empresários que revendem produtos Marisol, bem como 
de outros fabricantes, e que se adequam a um sistema comum. “A gente pega as 
características e qualidades do negócio do lojista e agregamos nosso know how e capacitação 
profissional”, explica Robson Amorim, diretor comercial da Marisol. O executivo conta que, 
depois de adaptarem suas lojas aos moldes One Store, os lojistas rechearam os bolsos com, 
pelo menos, 30% a mais de faturamento. Em alguns casos, a receita chegou a dobrar. E são 
justamente os bons resultados registrados por quem passou a integrar esta rede de valor que 
vão conduzir a Marisol a fechar 2008 com 70 lojas One Store. Para o futuro, a meta é 
arrojada: alcançar 500 lojas no Brasil dentro de quatro anos. 

Este modelo de negócio já era utilizado em outros setores, como de farmácias e de 
telecomunicações. No entanto, no varejo de vestuário, o diretor comercial da Marisol acredita 
que seja uma iniciativa inédita no mundo. Quando o lojista opta por se transformar em One 
Store, a Marisol se responsabiliza por uniformizar a identidade visual da loja, com algum 
projeto elaborado pelos próprios arquitetos da rede. O nome do estabelecimento comercial é 
mantido, preservando a identidade do lojista. Apenas é agregada à bandeira One Store. Ao 
mesmo tempo, a Marisol oferece o expertise de consultores de campo para ajudar na gestão 
da loja, capacitação para todos os funcionários e outras noções de negócio. Tudo para 
maximizar os resultados do comércio. “Não é apenas conversão visual, a gente ensina visual 
merchandise para que o negócio cresça como um todo”, explica Amorim. Em contrapartida, 
50% do estoque dos comerciantes deve ser das marcas Marisol – Pakalolo, Marisol, Lilica 
Ripilica e Tigor T. Tigre. 

Para a Marisol, a grande vantagem está na fidelização do cliente lojista e no aumento 
vertiginoso dos pontos-de-venda. Como a empresa aos poucos está se tornando uma gestora 
de marcas - como a Rosa Chá -, da qual comprou 75% do controle em 2006, cada vez se torna 
mais importante trabalhar canais de distribuição.  

 



“Tenho que me preocupar muito com o giro do produto na ponta. Queremos fazer com que o 
lojista venda mais nossas roupas para que possamos vender mais para eles”, afirma Amorim. 
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