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A grife americana de lingeries Victoria's Secret, conhecida por mostrar "top models" brasileiras 
em seus provocantes desfiles em Nova York, como Gisele Bündchen, Adriana Lima (na foto ao 
lado) e Alessandra Ambrosio, começa a testar o mercado brasileiro. Sem alarde, a marca abriu 
uma loja de 80 metros quadrados no Duty Free do aeroporto de Cumbica, em São Paulo, em 
junho deste ano.  
 
No espaço, estão sendo vendidas pela primeira vez no país peças da grife como lingerie, roupa 
casual feminina, pijamas e acessórios. Até então, o Duty Free de Guarulhos só vendia 
cosméticos e perfumes da Victoria's Secret . 
 
O sucesso da marca nas lojas dos aeroportos brasileiros tem sido tão acima das expectativas 
que a Victoria's Secret elegeu o Brasil para abrir a primeira unidade no mundo no conceito 
batizado de "travel retail" (varejo de viagem). Outras cinco lojas neste formato serão abertas 
pela rede americana nos aeroportos de Nova York, Buenos Aires, Dubai e Cidade do México e 
Barbados. 
 
No Brasil, a Victoria's Secret é a marca campeã em vendas no segmento de perfumaria nas 
lojas isentas de impostas operadas pela Dufry. De acordo com a empresa, a grife americana 
está na frente da Lancôme e da M.A.C., as segunda e terceira colocadas na preferência dos 
brasileiros.  
 
A Victoria's Secret já inaugurou a loja no conceito "travel reatail" em julho no aeroporto JFK, 
em Nova York, que também é administrado pela Dufry. Multinacional com sede na Suíça, o 
grupo está presente em 41 países e opera mais de mil lojas em aeroportos, navios, portos e 
pontos turísticos. Das seis lojas que a Victoria's Secret prevê abrir em Duty Free ao redor do 
mundo, quatro são operadas pela Dufry, que também administra as unidades de Barbados e 
Cidade do México.  
 
Além de experimentar um novo formato, a Victoria's Secret também poderá conhecer o 
mercado brasileiro mais de perto com a loja de Cumbica. Na avaliação de uma fonte do setor, 
o Brasil certamente faz parte da lista de países onde a rede americana planeja abrir lojas no 
futuro. E a possibilidade de que a Dufry seja a responsável por trazer a marca para o varejo 
brasileiro é grande. A Dufry já opera as lojas da marca M.A.C. em shoppings no Rio de Janeiro 
e São Paulo. 
 
"Não há nenhuma negociação ou decisão a respeito", afirmou o presidente da Dufry no Brasil, 
José Carlos Rosa, sobre uma possível parceria com a Victoria's Secret para operar lojas no 
país. Ele não nega, porém, que a Dufry e a Victoria's Secret possuem um longo e sólido 
relacionamento.  
 
A internacionalização da rede americana ainda é incipiente. Mas a controladora da Victoria's 
Secret, o grupo Limited Brands Inc., já declarou que tem planos de expandir-se fora dos 
Estados Unidos. "Continuamos explorando as oportunidades internacionais", informa a 
companhia, em suas demonstrações financeiras.  
 
A crise nos Estados Unidos, que castigou o varejo, também é um forte estímulo à 
internacionalização. No segundo trimestre deste ano, as vendas da Limited caíram 10% sobre 
igual período do ano passado em lojas comparáveis. Em 2008, as vendas líquidas da Victoria's 
Secret totalizaram US$ 5,6 bilhões, cifra semelhante à registrada em 2007. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 ago. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


