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A rede de confecções Marisa foi
assim batizada pela necessida-
de. Ao comprar sua primeira lo-
ja, em 1948, o empresário Bernar-
do Goldfarb deparou com uma
placa já pintada em seu estabele-
cimento e viu-se com um dile-
ma: gastar com uma placa nova e
ganhar o direito de dar nome ao
próprio negócio ou investir mais
para ter um estoque parrudo?
Na dúvida, fez a escolha necessá-
ria: manteve a placa herdada e
comprou mais mercadorias. O
senso prático tornou-se marca
registrada da empresa: nos anos

80, a Marisa chegou a comparar
os preços das roupas aos de uma
pizza para convencer a consumi-
dora do bom custo-benefício de
seus produtos.

Mais de meio século depois,
porém, a rede se viu diante de
nova realidade: à classe C, dizem
especialistas, não interessa ape-
nas o necessário, mas também o

aspiracional, o que está na mo-
da. De repente, o fator preço não
era mais o ponto fundamental
da escolha, e a Marisa se viu obri-
gada a mudar para continuar re-
levante para sua tradicional con-
sumidora. O processo, que come-
çou no início desta década com a
renovação das lojas, passou pela
incorporação de tendências vis-
tas nas passarelas aos produtos e
evoluiu para uma missão didáti-
ca: ensinar a consumidora a se
vestir melhor.

Segundo a gerente geral de ma-
rketing da Marisa, Andrea Bea-
trix, a mulher da classe C quer
mais informações sobre moda,
mas ainda não sabe exatamente
onde encontrá-las. Por isso, a re-
de trouxe referências antes res-
tritas aos editoriais de revistas
para os catálogos distribuídos
gratuitamente e até para as pare-

des das lojas. Na Marisa Linge-
rie, por exemplo, a cliente pode
aprender qual tipo de sutiã é
mais adequado para o seu bioti-
po, para não correr risco de levar
gato por lebre.

Para se aproximar da cliente, a
força de vendas composta quase
que exclusivamente por mulhe-
res saiu dos caixas e da área de
vendas e se instalou nos provado-
res. A Marisa agora tem funcioná-
rias especializadas em dar opi-

nião à cliente sobre como combi-
nar as peças que ela pretende
comprar. No site de comércio
eletrônico, basta a consumidora
informar suas medidas – busto,
cintura e quadril – para obter,
em tempo real, o tamanho de
roupa que ela deve encomendar
e receber em casa.

De acordo com a diretora ge-
ral do Grupo Troiano de Bran-
ding, Cecília Russo, esse tipo de
iniciativa se encaixa dentro do

que as redes de varejo chamam
de “pedagogia da moda”. “A clas-
se C tem muita carência de infor-
mação e está preocupada em não
‘ficar por fora’. Ajudar essas pes-
soas a se adequar é positivo, des-
de que isso seja feito de forma
construtiva”, diz a especialista.
“É importante que esse proces-
so de sofisticação também não
seja exagerado, para não afugen-
tar a cliente.”

Para atender ao renovado inte-
resse da consumidora pelas últi-
mas tendências, o conceito de co-
leção foi praticamente abando-
nado: hoje, novas peças de ves-
tuário chegam todas as semanas
às lojas, e o mostruário é trocado
a cada 40 dias. A equipe de estilo
da Marisa viaja regularmente pa-
ra assistir aos desfiles das sema-
nas de moda de Milão, Nova
York e Paris – tudo isso, claro,
sem perder de vista o que a con-
sumidora brasileira quer. Na
mais recente coleção de roupa
íntima, conta Andrea, foi incluí-
da, após pesquisas com clientes
nas lojas, uma linha dedicada às
fantasias sexuais – lingerie com
estampa de tigrinho ou no estilo
“coelhinha da Playboy”. / F.S.

Marcio Goldfarb

O presidente da Marisa, Marcio
Goldfarb, nem sempre foi um
entusiasta do poder de consu-
mo da classe C. Pouco depois
de iniciar o trabalho na loja do
pai, o empresário resolveu abrir
uma versão “chique” da Marisa,
a Marinela. Goldfarb diz que a
experiência foi um “desastre”,
mas deixou uma lição valiosa,
que ele aplicou anos mais tarde,
ao fechar outra operação “para-
lela”, a Lojas Brasileiras: em ca-
so de prejuízo, a reação deve
ser rápida. “Aprendi com meu
pai que o primeiro prejuízo é
sempre o menor.”

● Como o senhor começou a tra-
balhar com seu pai?
Aos 15 anos, em 1967. Fui caixa,
vendedor, supervisor, gerente...
Quando comecei, a Marisa iria
inaugurar a loja 25. Mas eu e mi-
nha irmã queríamos fazer algo
diferente, abrir uma loja que
não fosse tão popular, e cria-
mos a Marinela. Foi um desas-
tre, durou só seis meses – e o
ponto voltou para a Marisa.

● Qual lição o sr. tira da experiên-
cia da Brasileiras?
A primeira compra em Bolsa de
Valores no Brasil foi feita por
nós, com a Brasileiras, em 1980.
Nós ficamos até 1997. Depois
do primeiro ano em que perde-
mos dinheiro, fechamos. Eu
aprendi com o meu pai que o
primeiro prejuízo é o menor.
Não adiantava ficar com a tia ri-
ca botando dinheiro (na Brasi-
leiras). Tínhamos uma grande
quantidade de imóveis próprios
na Brasileiras, o que ajudou a
criar a loja Marisa ampliada.

● O sr. é o único representante
dos Goldfarb na empresa. O pró-
ximo presidente será da família?
Não. Ninguém da família traba-
lha aqui. Meu sobrinho traba-
lhou aqui e saiu no IPO (em
2005). O que acho importante
é que eles conheçam a empresa.
Eu tenho um e-mail para a ter-
ceira geração, mando os comu-
nicados, porque no futuro eles
vão estar no conselho e vão po-
der tomar melhores decisões.

Nos anos 80, Marisa
comparava seus preços
aos de uma pizza. Hoje
busca vender tendências
de moda das passarelas

Marisa defende território na classe C
Aposta em novos formatos, incluindo um só de roupas íntimas, faz rede bater recorde de abertura de novas lojas – serão 53 até o fim do ano

Rede agora ensina a
consumidora a se vestir

ENTREVISTA

● Início
Fachada já
estava pronta
quando Ber-
nardo Gold-
farb comprou
a primeira
loja; 62 anos
depois, rede
Marisa tem
278 lojas

‘Aprendi com meu pai que o
primeiro prejuízo é o menor’

Fernando Scheller
Patrícia Cançado

No dia 4 de novembro, a rede de
varejo Marisa abriu uma loja de
quatro andares no centro de Por-
to Alegre – no coração da rua da
Praia, conhecido núcleo comer-
cial da capital gaúcha. Dez pas-
sos adiante, na mesma rua, já
existia uma outra unidade, que
só vende roupas femininas. Se o
consumidor andar mais 150 me-
tros em linha reta, encontrará
uma terceira loja da empresa.

As lojas não estão ali por erro
de planejamento. A onipresença
faz parte de uma estratégia agres-
siva de ocupação de território.
Fundada há 62 anos pelo filho de
imigrantes Bernardo Goldfarb a
partir de uma loja modesta no
centro de São Paulo, a Marisa
criou novos formatos de ponto
de venda, com tamanhos total-
mente diferentes, com o objeti-
vo de fixar o seu nome entre os
consumidores emergentes e bar-
rar o avanço da concorrência.

Com mais flexibilidade para
encontrar pontos, a companhia
chegará ao fim deste ano com
um número recorde de inaugura-
ções. Serão 53 ao todo – 38 delas
só no último trimestre –, o que
reforçará a posição da Marisa co-
mo a rede do gênero com o
maior número de lojas do País,
com 278 unidades. No mapa do
Brasil, a empresa só não fincou
bandeira em Roraima. “Fizemos
um teste drástico, de colocar
uma loja ao lado da outra, para
saber se isso era possível. Agora
dá para pisar confortavelmente
no acelerador”, afirma Marcio
Goldfarb, presidente da compa-
nhia e filho do fundador.

Prestes a fechar o orçamento
do próximo ano com o conselho
da administração da companhia,
Goldfarb não revela os planos pa-
ra 2011. Mas adianta que a Mari-
sa pode criar outros formatos de
lojas. Hoje, a rede opera com três
modelos. Além das tradicionais
e das “ampliadas” – que também
vendem itens infantis e masculi-
nos –, a rede criou neste ano a
Marisa Lingerie. Essa última ocu-
pa um espaço de apenas 250 me-
tros quadrados, enquanto as ou-
tras têm pelo menos 600 metros
quadrados.

“A estratégia foi segmentar pa-
ra ocupar território”, diz Gol-
dfarb, que se considera mais
agressivo que os concorrentes
por acreditar que a Marisa tem
um poder de execução maior
que o dos seus rivais. “A qualida-
de do ponto passou a ficar mais
importante do que o tamanho
do espaço disponível. Isso abriu
possibilidades.”

Em dezembro do ano passado,
a loja de lingeries era apenas
uma ideia na cabeça dos contro-
ladores. Não havia nem a marca.
No fim de abril, apenas cinco me-
ses depois, a rede já inaugurava
quatro lojas simultaneamente.
“Eu me lembro de cruzar com o
Marcio no corredor, três dias an-
tes do lançamento, e perguntar:
será que vai dar tempo?”, diz An-
drea Beatrix , gerente de marke-

ting da Marisa. Andrea veio do
Itaú, grupo bem mais formal e
onde as decisões levam mais
tempo para serem executadas.

Dentro dessa estratégia, vale
até adquirir redes menores. Não
pelo que elas possam agregar,
mas pelos pontos estratégicos
que possam trazer. “O objetivo é
sempre reforçar a marca. Se com-
prarmos (alguma rede), vamos
transformar em Marisa”, diz Gol-
dfarb. O executivo teve uma ex-
periência traumática com aquisi-
ções. Em 1980, comprou a Brasi-
leiras, espécie de Lojas America-
nas, que foi fechada 17 anos mais
tarde (leia entrevista ao lado).

Apesar de ter mais lojas do que
a concorrência, o faturamento

por unidade da Marisa é o menor
entre as grandes redes de confec-
ções do País. No primeiro semes-
tre, a Marisa teve receita líquida
de R$ 885 milhões, 26% a menos
que a Renner no período e 16%
abaixo da Riachuelo. De acordo
com a Euromonitor, a maior re-
de de roupas e calçados do País
atualmente é a C&A, seguida de
Renner, Riachuelo e Marisa.

Concorrência. À medida que o
consumo interno ganha força, to-
dos os grandes varejistas se movi-
mentam para aumentar sua pre-
sença. Cada um à sua maneira. A
estratégia de segmentação da
Marisa agrada aos especialistas.
Eles acreditam que, com a cria-

ção da loja de roupas íntimas,
por exemplo, a rede conseguiu
se diferenciar das demais.

Para o consultor Eugênio Fo-
ganholo, da Mixxer Desenvolvi-
mento Empresarial, as redes de
vestuário têm hoje a clara preo-
cupação de reduzir o tamanho
das lojas. Ele afirma, entretanto,
que na maior parte dos casos a
operação compacta exige espa-
ço de pelo menos mil metros qua-
drados e pode ser definida como
uma versão em miniatura das tra-
dicionais, pois o mix de produ-
tos é basicamente o mesmo, ain-
da que reduzido. Ao optar por
uma estratégia multiformato, a
Marisa abrirá 53 novas unidades
em 2010, enquanto a Riachuelo
vai inaugurar 17 e a Renner, 14.

Segundo Marcos Gouvêa de
Souza, diretor geral da consulto-
ria GS&MD, a opção da Marisa
por unidades exclusivas para
roupa íntima não é exatamente
nova. O consultor diz que a C&A
tentou o mesmo no início da dé-
cada, mas o projeto não foi adian-
te. “A realidade era outra. O País
crescia pouco”, lembra. A Mari-
sa não inventou a roda, mas teve
senso de oportunidade.

Além de garantir a presença
maciça – com lojas muito próxi-
mas nos grandes centros –, Gou-
vêa acredita que a nova estraté-
gia permite que a Marisa poten-
cialize sua chance de entrar em
novos mercados. Hoje, a rede só
chega a cidades com mais de 110
mil habitantes. A guerra pode es-
tar só no começo.
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Alta velocidade. Para Goldfarb, da Marisa, abrir duas lojas na mesma quadra foi ‘teste’ para acelerar de vez a estratégia de expansão da rede de confecções
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PRESIDENTE DA MARISA

‘Retrofit’. Plano de renovação passa pela fachada das lojas
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 nov. 2010, Negócios, p. N4.




