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O crescimento do poder de 
compra da classe C tem ajuda-
do o varejo a bater recordes de 
vendas. Mas sua influência não 
para por aí. Com mais dinheiro 
e informação, este público vem 
mudando seus hábitos de con-
sumo, exigindo mais atenção 
das empresas. No caso do varejo 
de roupas, as transformações do 
público-alvo – mulheres da classe 
C – ensejaram mudanças pro-
fundas nos negócios das redes, 
que investiram na qualidade de 
produtos, em marcas próprias, na 
renovação do layout de lojas e na 
sofisticação da comunicação, com 
a moda cada vez mais presente.

Esse movimento, apontado 
pelos players do setor como uma 
evolução natural do mercado, se 
intensificou na primeira década 
dos anos 2000 e tem rendido frutos 
para as redes na forma de aumento 
do faturamento. “Isso tem a ver 
com hábitos do consumidor. Roupa 
era commodity. Com o aumento 
do poder de compra e a evolução 
da mulher, hoje, a consumidora 
quer que a loja a ensine a compor 
peças”, diz Luciane Franciscone, 
gerente geral de marketing corpo-
rativo da Renner, rede que a partir 
de 2002 começou a mudar a forma 
de expor os produtos e investiu em 
consultorias de lifestyle.

Andrea Beatrix, gerente geral 
de marketing da Marisa, concorda 
com a percepção de que as redes 
de vestuário, cada uma à sua ma-

Fashion e popular
Com apelo de moda nas coleções e na comunicação, redes de vestuário  
ampliam faturamento com ascensão da mulher moderna
Fernando Murad

neira, deixaram de comercializar 
peças de roupa para vender moda. 
“Até 2000, a Marisa era focada 
em vender roupa. Com o enten-
dimento da evolução da mulher 
da classe C, que passou a buscar 
informações e teve um aumento 
do poder de consumo, evoluímos 
para vender informação de moda, 
buscando referências e tendências 

pelo mundo”, conta Andrea, des-
tacando que a empresa tem uma 
equipe de 40 pessoas que viaja pelo 
mundo atrás de novidades.

Essa mudança de posiciona-
mento das redes passa por três 
pontos-chave: layout de loja, 
qualidade de produtos e comuni-
cação. No caso da Riachuelo, esse 
processo caminhou junto à verti-
calização da fábrica da Guarara-
pes, dona da marca, que passou 
a produzir exclusivamente para 
a rede há três anos. “O público 
está mais exigente e informado. 
Sabe do mundo da moda e cobra. 
Quando sentimos que podíamos 
avançar, tomamos a decisão de 
oferecer moda rápida tendo fa-
bricação própria”, conta Marcella 
Martins de Carvalho, gerente de 
marketing da Riachuelo.

Para ganhar a preferência das 
clientes, que agora estão com 
mais bala na agulha para mon-
tar o visual, as redes ampliam 
consistentemente as verbas de 

marketing. Embora nenhuma 
das empresas ouvidas pela re-
portagem tenha divulgado os 
números, todas informaram que 
os investimentos em comunica-
ção cresceram nos últimos anos. 
A informação está em linha com 
o ranking Agências & Anun-
ciantes 2009, publicado por 
Meio & Mensagem. Segundo 
o levantamento, Riachuelo, Ren-
ner, C&A e Marisa aumentaram 
seus investimentos em mídia em 
2009 em relação ao ano anterior 
(ver quadro). Em contrapar-
tida, Pernambucanas e Leader 
tiveram redução nos números.

Troca de agências
Outro dado que confirma 

a movimentação do setor no 
quesito publicidade é a série de 
trocas de agências das varejistas. 
A Riachuelo, dona da maior verba 
em 2009, trocou a Talent, que a 
atendia desde 2001, pela Bigman, 
há dois anos, com o intuito de 

mudar o posicionamento estra-
tégico. “Estreamos o conceito 
‘Essa é a moda’, que tem dado 
supercerto. Fizemos o dever de 
casa: investimos muito em produ-
to e loja para depois ir para a TV”, 
diz Marcella. Além disso, a marca 
apostou na cantora Ivete Sangalo 
como garota-propaganda e até 
lançou uma linha de produtos da 
estrela baiana. Já com Seu Jorge 
relançou a marca Pool.

A C&A, por sua vez, iniciou 
em março de 2008 seu relaciona-
mento com a DM9DDB, que subs-
tituiu a house Avanti, responsável 
pela comunicação desde a che-
gada da marca ao País. Desde 
então, a varejista tem lançado 
mão da estratégia de usar tops 
e ícones da música pop em cam-
panhas. Dentre as personalidades 
estão as top brasileiras Daniela 
Sarahyba, Ana Claudia Michels, 
Carol Del Lama, Carol Trentini, 
Alessandra Ambrósio, Emanuela 
de Paula e Gracie Carvalho, além 
da holandesa Doutzen Kroes e da 
norte-americana Hilary Rhoda, e 
as cantoras Fergie (Black Eyed 
Peas), Nicole Scherzinger (Pus-
sycat Dolls) e Beyoncé.

A parceira com a DM9 tam-
bém rendeu o lançamento do 
jornal gratuito batizado de Ex-
clusivo. O periódico mensal sur-
giu com a finalidade de dar conti-
nuidade à proposta da marca de 
democratizar a moda, plano que 
inclui o lançamento de coleções 
exclusivas, como aconteceu com 
Fergie e Nicole, e com estilistas 
renomados como Reinaldo Lou-
renço, Isabela Capeto e Amir 
Slama. O título tem tiragem de 
500 mil exemplares, conteúdo 
produzido pela Trip Editora, e 
foi lançado em março deste ano, 
pegando carona na comemora-
ção do Dia da Mulher.

Outra empresa que pôs fim 
a uma relação de longa data foi 
a Marisa, que em abril entregou 
sua conta para a Fischer+Fala, 

A rede gaúcha de fast fashion 
Pompéia anunciou planos de ul-
trapassar a marca de 100 lojas no 
estado em cinco anos. Atualmen-
te, são 55 unidades. O projeto 
de expansão contempla lojas 
próprias, a inclusão da venda 
pela internet, lojas em shopping 
centers e em cidades com até 20 
mil habitantes. O investimento 
na empreitada não foi divulgado. 
Neste ano ainda serão inaugura-
das unidades em Torres e Capão 
da Canoa, no litoral; em Sant’ana 
do Livramento, na fronteira; e no 
bairro Azenha, em Porto Alegre. 
Além disso, serão revitalizadas as 
lojas de Alvorada, Erechim, São 
Gabriel e Rio Grande.

Há cinco anos, a rede passou a 
adotar o conceito de fast fashion, 
que busca oferecer novidades 

Pompéia quer dobrar 
rede em cinco anos

dentro das tendências da moda, 
reunindo preço e qualidade, com 
o objetivo de ampliar o mercado 
e agregar valor. “Estamos sempre 
em busca da diferenciação. Este 
ano, aromatizamos nossos prova-
dores, incluímos uma consultora 
de moda itinerante e estamos 
dando segmento aos progra-
mas da Escola de Moda, projeto 
desenvolvido para despertar o 
interesse dos nossos colaborado-
res no mundo da moda”, aponta 
Carmen Ferrão, superintendente 
de marketing e vendas da rede, 
destacando o crescimento de 18% 
nas vendas no primeiro semestre. 
Com isso, a verba de marketing da 
companhia deve ser incrementa-
da, já que a empresa investe cerca 
de 2,5% da previsão de vendas na 
área. Sua agência é a DCS. (FM)

Diferentemente do consumi-
dor europeu ou norte-americano, 
o brasileiro tem certa resistência 
em comprar roupas em hipermer-
cados. No entanto, ao oferecer pro-
dutos com qualidade a um preço 
competitivo, as redes têm minado 
esse preconceito e muitos clientes 
já estão recheando seus guarda-
roupas com peças compradas em 
lojas de gigantes como Carrefour, 
Extra (Grupo Pão de Açúcar) e 
Walmart. Em consequência disso, a 
curva de vendas tem crescido.

“Temos sentido que o precon-
ceito tem diminuído em função 
da qualidade das peças e do preço 
abaixo do mercado. O cliente já 
percebe essa relação. Nossa marca 
global George, por exemplo, é a 
primeira no mercado da Inglaterra 
em volume. Isso mostra a aceita-
ção do público de outros países”, 
comenta César Roxo, diretor 
comercial do Walmart, que regis-
trou crescimento de 15% a 20% 
nas vendas de produtos têxteis 

Hipermercados ganham espaço

nos últimos anos. “Elas não são tão 
representativas para o grupo, mas têm 
margens maiores”, diz Roxo.

Há dois anos, o Grupo Pão de 
Açúcar convidou Sidnei Fernan-
des Abreu para assumir o posto de 
diretor comercial da área têxtil e, 
desde então, o profissional iniciou um 

processo de reformulação. Como 
resultado, no primeiro semestre 
deste ano a área teve crescimento 
de 19,81%. “Mudamos a forma 
de expor e de construir coleções 
com a preocupação de mostrar ao 
cliente que ele poderia encontrar 
roupas com qualidade e moda no 
hipermercado, que ele poderia 
aproveitar o momento de compra 
por obrigação para ter um pouco 
de prazer”, explica Abreu.

Assim como as redes de vare-
jo, os hipermercados investiram 
no desenvolvimento de marcas 
próprias e na construção de par-
cerias com fabricantes, o que tem 
ajudado a incrementar as vendas. 
“Se compararmos com o mercado 
especializado, estamos com um 
crescimento expressivo”, analisa 
Abreu. Na opinião de Roxo, no 
entanto, não há concorrência 
direta entre hipermercados e 
redes de varejo de roupa, tan-
to em peças básicas quanto 
em moda e acessórios. (FM)

Investimentos em mídia das redes de varejo de moda – (em R$ mil)

Anunciante
Investimento em Mídia

Var. %
Posição no Ranking

2009 2008 2009 2008

Riachuelo 45.737 16.950 170 70 146

C&A 44.090 39.233 12 73 80

Pernambucanas 41.422 51.757 -20 79 68

Renner 28.568 24.327 17 101 116

Marisa 25.273 25.102 1 111 112

Leader 7.159 10.439 -31 287 220
Fonte: Agências & Anunciantes 2010

Riachuelo: fabricação exclusiva

Extra: crescimento de  
quase 20% no 1º semestre
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após nove anos de parceria com 
a Giacometti. “A mulher evoluiu e 
a Marisa também. Vimos que era 
importante observar como outras 
agências viam como a rede deve-
ria se comportar. Não tínhamos 
um problema, mas queríamos 
uma evolução da comunicação”, 
explica Andrea. O slogan “De 
mulher para mulher”, no ar há 
mais de 20 anos, segue nas cam-
panhas, agora com a companhia 
da assinatura “Descubra o que a 
Marisa tem para você”.

Também buscando renovação, 
a Pernambucanas escolheu a JWT 
para substituir a Lew’Lara\TBWA, 
sua agência nos últimos sete anos. 
Em sua primeira ação, em junho, 
a JWT utilizou o desenho animado 
do clássico jingle “Quem Bate? É 
o frio”. O boneco, que representa 
o frio e que surgiu em um filme de 
animação produzido pela Linxfilm 
em 1962, já tinha sido resgatado 
pela Lew’Lara na campanha de 
100 anos do anunciante, em 2008. 
No sentido contrário, a Renner 
retomou a parceria com a Paim em 
2009. A agência lançou em 2002 
o conceito “Você tem seu estilo. A 
Renner tem todos”, no ar até hoje, 
e que foi trabalhado também pela 
Escala entre 2004 e o ano passa-
do. Já a Leader continua sendo 
atendida pela Grey Brasil, que 
herdou a conta conquistada pela 
sua antecessora, a MatosGrey.

Marcas próprias das varejistas
Empresa Marcas

Extra Cast (dividida nas linhas You, Essencial e Classic), Taeq e Cherokee (licenciada)

Marisa
Marisa (divida em moda feminina, moda íntima feminina, moda praia, activewear,  

bolsas e acessórios, masculina e infantil)

Renner
Cortelle, Just Be, Marfinno, Preston Field, Request, Blue Steel, A Collection, Maternity,  

Get Over, Rip Coast, Beach Line, Mix Teen, Fuzarka, Póim, Teddy Boom, Accessories, Alchemia  
(perfumaria) e Satinato (calçados, bolsas e cintos)

Riachuelo
Pool, Anne Kanner, Coleção Exclusiva Ivete Sangalo, Pool Original, Baby Way, Figurinha Boys,  

Figurinha Girls, Pool Kids Boys, Pool Kids Girls, Ex Planet, Miss Young, Backyardigans,  
Penélope, Pedrita e Bam Bam, Scooby Doo, Ben 10 e PPG

Walmart George, Simply Basic, 725 e Athletic Works
Fonte: empresas

forte. Vamos inaugurar 30 lojas em 
2010”, informa Andrea. Em janei-
ro, a varejista tinha 229 pontos de 
venda. A carioca Leader, por sua 
vez, irá inaugurar sete lojas até 
o final do ano, sendo quatro no 
Nordeste e outras três no Rio.

A previsão de expansão nos 
próximos três anos gira em torno 
de 15 a 20 unidades, de acordo 
com o vice-presidente Fernando 
Labanca, em entrevista dada ao 
Meio & Mensagem Regional 
Rio de Janeiro. “Estamos 
muito otimistas com o próximo 
semestre. É o período comercial 
mais significativo para a compa-
nhia e nosso ritmo de resultados 
está bem acelerado, devendo ser 
ainda mais estimulado com as 

inaugurações. A previsão é cres-
cermos 21% em relação ao ano 
passado. Nossa expectativa de 
faturamento para 2010 é de R$ 1 
bilhão”, projeta o executivo.

A Riachuelo, que teve receita 
líquida consolidada de R$ 2,183 

bilhões em 2009, com cresci-
mento de 14,3% sobre 2008, está 
mantendo o ritmo. A receita do 
primeiro semestre deste ano foi 
de R$ 1,062 bilhões, o que repre-
sentou um incremento de 15,5% 
sobre o mesmo período. “Estamos 

colhendo ótimos frutos com a mu-
dança. Aumentamos a margem, já 
que os clientes perceberam que a 
qualidade melhorou e pagam mais 
por isso”, destaca Marcella. A em-
presa tem 114 lojas e inaugurará 
mais dez até dezembro.

Marisa: ampliou investimentos em mídia
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Receita em alta
O apelo de moda também tem 

se mostrado uma ótima receita 
para o faturamento. A Renner, por 
exemplo, passou de uma receita 
líquida de R$ 734 milhões em 
2002, quando iniciou a mudança 
de posicionamento, para R$ 2,116 
bilhões em 2009. No primeiro se-
mestre deste ano, a receita líquida 
de vendas de mercadorias foi de 
R$ 1 bilhão. “O crescimento foi 
bastante grande devido a vários 
fatores, como revisão de lifestyle, 
a expansão das lojas e a comunica-
ção”, afirma Luciane. A rede possui 
126 unidades (eram 54 em 2002), e 
deve encerrar o ano com 134.

Já o crescimento da receita da 
Marisa nos primeiros seis meses 
do ano sobre as mesmas lojas foi 
de 18%. “É um número muito bom 
comparado com o varejo de moda. 
O resultado vem acontecendo: 
a aceitação dessa mudança de 
posicionamento. Outro ponto 
importante é a expansão bem 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1426, p. 50-51, 13 set. 2010.




