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Criada em 1962, a Zelo, varejista
de cama, mesa e banho, está
mudando a cara de suas lojas e
de seus produtos. Há mais de
quarenta anos a empresa se de-
dicava principalmente a aten-
der o consumidor mais popular,
com produtos mais baratos, sem
muito luxo. Com a ascensão da
classe C, a empresa agora vê seu
cliente mais exigente e buscan-
do produtos diferenciados.
“Hoje temos um recorde na em-
presa, 60% dos nossos produtos
são da linha premium, e 40%
mais populares. Isso não acon-
tecia antes”, afirma Mauro Ra-
zuk, um dos sócios da Zelo.

Com previsão de abrir mais
sete lojas neste ano, Razuk afir-
ma que a rede deve ter cresci-
mento de 10% no faturamento
em relação ao último ano fiscal,
fechado em R$ 318 milhões. O
crescimento constante da rede,
que hoje conta com 42 lojas
próprias, andou chamando a
atenção de investidores. “Re-
cebemos algumas propostas,
principalmente de empresas de
private equity, mas a família
não resolveu se ter um sócio é
ou não um bom negócio.”

Enquanto isso, um dos últi-
mos passos da empresa rumo ao
crescimento foi o lançamento,
há menos de um ano, da Zelo
Select, uma loja conceito no
shopping Iguatemi, em Brasília.
A loja oferece apenas produtos
da linha que leva o mesmo
nome. A nova etiqueta assina
lençóis de mil fios, com algodão
egípcio, entre outros materiais
finos. O projeto deve ser repli-
cado para outras cidades, mas
Razuk afirma que ainda não
possui nenhum ponto específi-
co para a abertura de novas lo-
jas da linha Select. A nova eti-
queta pode ser encontrada em
outras lojas da rede. “O que fi-
zemos foi desenvolver uma li-
nha com um requinte maior.”

Estoques
Para produzir esses produtos a
empresa usa tecidos importa-
dos. Com a constante alta do
algodão desde 2010, Razuk
afirma que a saída é aumentar
o estoque. “Desde o terceiro
trimestre do ano passado mu-
damos nossa estratégia e esta-
mos estocando produtos. Des-
sa maneira conseguimos não
repassar para o consumidor a
constante alta que o algodão
vem sofrendo.”

Além de importar o tecido
para confeccionar as peças no
Brasil, a empresa também im-
porta itens prontos. Isso por-
que, segundo o diretor, o país
não tem estrutura para atender
a demanda interna e nem ma-
quinário que possa competir
com a qualidade oferecida por
concorrentes internacionais a
um preço competitivo.

“Nosso mercado não tem
nem quantidade e nem quali-
dade compatível com as ofe-
recidas pelos fabricantes in-
ternacionais. Mesmo com a
taxa de importação altíssima
que pagamos, ainda vale a
pena importar.” ■

INTERNET

Submarino lança aplicativo para
smartphone baseado em Android
O Submarino lança um aplicativo desenvolvido para smartphones
e portáteis com sistema operacional Android, que vai permitir o
acesso a todo o catálogo de produtos do site e a compra na tela dos
smartphones. A comercialização poderá ser feita com a ferramenta
1-Click, sem a perda de tempo com números e informações. Basta
definir um endereço de entrega e um cartão de crédito preferencial.
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ZELO SELECT

Novo conceito deve ser expandido no Brasil

Com apenas um único ponto de venda exclusivo para a linha
Zelo Select, no Shopping Iguatemi de Brasília, a empresa pensa
em expandir para capitais, mas ainda não aponta nenhum
local específico. Com projeto do arquiteto Artur Casas, a loja
vende apenas produtos premium com a assinatura Zelo Select.
São roupas de cama, toalhas e colchas com tecidos diferenciados.

■ LOJAS

42
Número de lojas pelo Brasil.
São apenas unidades próprias

■ FATURAMENTO

R$318 mi

Valor de faturamento do ano
fiscal de 2010

Rede varejista amplia linha premium e seus estoques
para se proteger das constantes altas no preço do algodão

Zelo se sofistica
para acompanhar
clientela emergente
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