
Na pequena cidade de Parauape-
bas, a cerca de 700 quilômetros
de Belém do Pará, é comum ver
comerciantes balançando as má-
quinas de cartão de crédito em
busca de sinal para efetuar uma
transação. Apesar dos proble-
mas de infraestrutura, a direto-
ria da tradicional varejista de
bolsas e acessórios, Le Postiche,
está feliz da vida com os resulta-
dos da unidade inaugurada no
primeiro shopping do municí-
pio há quatro meses.

A companhia não informa os
resultados de vendas de cada lo-
ja, mas fornece um bom indica-
dor para explicar porque o Nor-
te e o Nordeste fazem parte do
ambicioso plano de expansão
traçado para o próximo ano.

Alessandra Restaino, presi-
dente e herdeira do fundador da
Le Postiche, Álvaro Restaino,
estima crescimento 20% supe-
rior ao ano e pelos próximos
três anos, nas vendas das lojas
do Norte e Nordeste em compa-
ração às de outras regiões. Nada
mal, considerando-se que o
mercado brasileiro de bolsas,

carteiras, malas e cintos movi-
menta algo próximo a R$ 10 bi-
lhões ao ano. A confiança no po-
tencial da região é tão grande
que 25% dos 50 novos pontos-
de-venda previstos pela Le Pos-
tiche para 2012 estarão lá. Será
o caso de Itabuna e Feira de San-
tana, na Bahia, e em Juazeiro do
Norte e Sobral, no Ceará. Ou-
tros 10% das inaugurações vão
acontecer na região norte. Nes-
se caso, a marca quer estrear
em Boa Vista, no estado de Ro-
raima, e Porto Velho, em Rondô-
nia, para citar alguns exemplos.

As novas unidades estarão
apenas em shoppings centers.
“No próximo ano, 89 shoppings
devem ser inaugurados no país.
O mercado está aquecido e os
obstáculos devido à crise mun-
dial vão vir, mas estamos conde-
nados ao crescimento”, diz Ales-
sandra. O interesse nesses cen-

tros se explica pela mudança no
comportamento de compra da
população dessas regiões. “Mui-
tas famílias agora passeiam nos
shoppings, o que as leva a consu-
mir”, diz José Carlos Figueire-
do, diretor de expansão da com-
panhia. Hoje, o país conta com
421 shoppings centers, segun-
do a Associação Brasileira de
Shoppings Centers (Abrasce).

Roupa nova
Além do avanço de fronteiras, a
empresa também está repagi-
nando o layout de suas lojas pa-
ra melhorar o desempenho nas
unidades já existentes. O portfó-
lio, no entanto, continua varia-
do para atender o público-alvo,
que inclui mulheres entre 25 e
40 anos. Desse modo, até 2014,
serão investidos cerca de R$ 70
milhões para reformar 200 lo-
jas, num processo que teve iní-

cio no fim do ano passado. Com
as movimentações previstas,
Alessandra prevê crescimento
de 35% da receita em 2012. A
empresária não divulga o fatura-
mento da Le Postiche, mas o
mercado estima que ronde os
R$ 240 milhões anuais, entre re-
ceita própria e royalties.

Até hoje, 20 lojas da rede já fo-
ram reformadas. As mudanças
corrigem uma falha da empre-
sa. Cada unidade ocupa uma
área entre 100 e 120 metros qua-
drados, espaço insuficiente pa-
ra a quantidade de produtos
existentes em seu portfólio.

Por conta disso, muitos itens
tinham baixa rotatividade, já
que as clientes não os viam. O
problema afetava, sobretudo,
as vendas de bolsas femininas,
um dos carros-chefe da empre-
sa e cuja compra costuma a ser
feita por impulso. ■
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Le Postiche
abre 50
novas lojas
em 2012
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“

Além das inaugurações, reforma
e modernização das lojas fazem
parte da estratégia da companhia
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NA MIRA DA LE POSTICHE

Alguns municípios que 
receberão a primeira loja 
da marca em 2012
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TAMANHO DA REDE

A marca quer chegar ao final de 2012 com 

R$ 240 milhões
Faturamento anual estimado* 

Fonte: empresa     *pelo mercado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 16.
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