
Sem intermediários 
ESTRATÉGIA | Para concorrer com os importados 
e atenuar as distorções internas da economia, marcas 
famosas optam cada vez mais por abrir lojas próprias 
POR LILIAN PRIMI 

CÂMBIO desfavorável, impos-
tos em excesso, a empolga-
ção com o Brasil. A indús-
tria nacional tenta se defen-
der como pode de uma ba-
talha desigual com a con-
corrência estrangeira. Até 

se arriscar no varejo. A criação de redes 
próprias de distribuição, em substituição 
aos antigos varejões ou lojas multimarcas 
especializadas, se espalha como rastilho 
de pólvora por vários segmentos: do par-
que têxtil, onde começou, ao calçadista, 
de alimentos, de utilidades domésticas 
e de combustíveis. Segundo economis-
tas e consultores do setor, no novo cená-
rio, quem não tem diferencial tende a de-
saparecer. "Nos próximos dez anos todo 
o setor de bens de consumo durável te-
rá aderido ao varejo", prevê o economis-
ta Evaldo Alves, professor da FGV Mana-
gement de São Paulo. 

Uma das primeiras a adotar a estratégia 
foi a Cia. Hering, centenária fabricante 
catarinense de moda básica. Há pouco 
mais de oito anos, a indústria decidiu re-
forçar sua marca para sair de uma dívi-
da de quase 18 milhões de reais. Inves-
tiu na rede de lojas, pequena e incipien-
te na época. Em 2005, o relatório anual 
da empresa apontava um lucro de 30,9 
milhões de reais. De 2007 em diante, o 
crescimento anual passou a ser de dois 
dígitos. A empresa encerrou 2011 com 
uma rede de 432 lojas da Hering Store, 
mais 80 das marcas secundárias (PUC 
e Kids), que lhe renderam uma receita A ut
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compra que valoriza o produto", segun-
do exposto em seu relatório anual. As 
novas lojas se unem à MMartan, marca 
voltada para a classe A que somava 204 
estabelecimentos no ano passado. 

O movimento da indústria em dire-
ção ao varejo é em parte alimentado pe-
lo novo perfil de consumo da classe mé-
dia, diz Alves. "O consumidor brasileiro 
agora tem renda e informação para exi-
gir qualidade. Está mais sofisticado." O 
preço baixo não é mais o único atrati-
vo para essa população, que tem ganha-
do mais e também viajado mais. "Num 
mundo competitivo precisa ter diferen-
cial, tem de ter marca. E, hoje, o Brasil 
não tem marca." 

O varejão que vende de alface a pneus, 
principal característica do comércio bra-
sileiro, não responde à nova demanda, 
"aspiracional" na definição do arquiteto 
Julio Takano, diretor da KTarq Soluções 
em Varejo, responsável pelo plano de re-
posicionamento e expansão da Hering e 
da Artex. "O empresário vê o seu produ-
to, que consumiu grandes investimentos 
em desenvolvimento, controle de qua-
lidade e em marketing, perdido numa 
gôndola branca. O tão necessário dife-
rencial se perde e com ele, as vendas". 

Ronald Moris Masijah, proprietário 
da Darling, complementa o raciocínio de 
Takano: "Os shoppings não querem mais 
as multimarcas. Se quiser vender linge-
rie em shopping, tem de ter loja própria". 
Masijah decidiu montar lojas próprias 
há cinco anos. O diretor-geral de con-
fecções e varejo do grupo têxtil Rosset, 
Benny Rosset, também reclama do "su-
miço" das multimarcas. "Há dez anos tí-
nhamos 15 mil pontos de venda. Hoje são 
apenas 4 mil e não é que foram substituí-
dos, eles sumiram do mercado." 

Provavelmente faliram, segundo Al-
ves, em virtude de uma crise de conceito. 
De acordo com o economista, embora te-
nhamos um varejo sofisticado, estamos 
atrasados. Um reflexo da falta de profis-
sionalização, na opinião de Takano, que 
quebrou muitos varejistas no País. "Só 
vai sobreviver daqui para a frente quem 
se adaptar à nova ordem. E o que essas 
indústrias estão fazendo." Segundo o ar-
quiteto, em lojas próprias, além de mos-
trar o conceito por trás da coleção, que fi-
ca inteira à vista do comprador, o empre-
sário "ensina" ao lojista como deve ex-
por o produto, utilizando-se de técnicas 

"Nos próximos dez 
anos todo o setor 
de bens de consumo 
durável terá aderido 
ao varejo", prevê 
Evaldo Alves, da FCV 
Management 

Por conta. Masijah (ao lado), 
da Darling, e Benny Rosset, 
da Valisère e Cia. Marítima 

bruta de 1,6 bilhão de reais, 33,4% acima 
da registrada em 2010, e um lucro líqui-
do de quase 300 milhões. 

O sucesso da Hering inspira os mo-
vimentos da Coteminas, que decidiu fa-
zer o mesmo para se levantar do tom-
bo provocado pela frustração do pro-
jeto Springs: com a queda no consumo 
nos Estados Unidos e Europa em 2009, 
a operação de fusão com a gigante mar-
ca norte-americana de cama, mesa e ba-
nho resultou em prejuízos crescentes. 
Em 2011, foi de 105 milhões de reais. Pa-
ra sair dele, além da venda de parte dos 
ativos da Springs e da reestruturação 
do parque fabril brasileiro, a Cotemi-
nas aposta na implantação de uma rede 
da Artex, a marca popular de roupas de 
cama, mesa e banho do grupo, "ofere-
cendo aos consumidores experiência de 
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capazes de gerar a tal "experiência de 
consumo" citada como meta no relatório 
da Coteminas. De quebra, alinha a sua 
produção ao desejo do consumidor. 

É a comunicação direta e eficiente com 
o consumidor que o Grupo Rosset busca 
com a adesão ao varejo. A migração te-
ve início em 2009 com a Valisère, marca 
tradicional de lingerie fundada em 1940 
e desvalorizada nas gôndolas generalis-
tas. A primeira loja foi inaugurada em 
2010 na Rua Oscar Freire, a mais famo-
sa vitrine da capital paulista. Hoje são 
3 0 - 4 próprias e 26 franquias - que res-
pondem por 15% das vendas da marca. 
"Queremos dobrar o tamanho do mer-
cado da Valisère em dois anos e chegar a 
300 lojas em cinco anos", conta a geren-
te de Marketinge novos negócios do gru-
po, Genevieve Junqueira. O investimen-
to até agora foi de 15 milhões de reais. 

No caso da Cia. Marítima, a marca de 
moda praia do grupo, o investimento de 
10 milhões de reais até o momento en-
volve o lançamento de coleções mais 
completas, que incluem todas as peças 
de vestuário, além de maiôs e roupas pa-
ra banho de mar ou piscina. "Contrata-
mos uma estilista que desenvolveu nossa 
coleção de moda praia com peças de to-
do tipo e foco no conforto", explica Ros-
set. A coleção pode ter, por exemplo, uma 
calça de alfaiataria confeccionada em 
plush, um tecido macio e confortável. "É 
preciso apresentar a roupa de uma for-
ma que o cliente entenda o conceito e is-
so só é possível numa loja própria". 

A Darling espera vencer a compe-
tição com os chineses com a rede pró-
pria. "Uma peça similar de sutiã fabri-
cada na China, por exemplo, chega aqui 
com preço 50% menor do que o nosso. 
Nesse aspecto, não dá para competir", 
argumenta Masijah, para quem o forta-
lecimento da marca é a única saída. "Te-
nho tradição e qualidade. E preciso que 
o consumidor perceba isso". 

Para o coordenador de estudos e pes-
quisa da Faculdade de Economia e Ad-
ministração da USP, Nuno Fouto, a ida da 
indústria para o varejo é uma forma de 
proteção contra o que ele chama de "ex-
cesso de poder" das grandes redes na ne-
gociação de preço. "Apenas marcas for-
tes, como a Apple, conseguem derrubar a 
pressão dos grandes varejos." No caso da 
Hering, o jogo desigual levou à desvalo-
rização das suas peças. "Ela investiu for-
temente na modernização de seu parque 

A inspiração maior 
é a Hering, que tem 
512 lojas e lucrou 
300 milhões 
de reais em 2011 

Experiência. Decker, 
da japonesa Asics, abriu 
as portas na Oscar Freire 

fabril, mas era obrigada a vender barati-
nho para o lojista", explica Takano. Com 
a rede própria de distribuição, a empresa 
conseguiu aumentar as vendas, manter a 
expansão de margens e ampliar o retor-
no sobre o capital investido. 

Fouto alerta, no entanto, ser esta uma 
estratégia complicada. "Trata-se de se 
aventurar em um negócio completa-
mente diferente, que exige outra voca-
ção." Preocupado em acertar, Rosset 
buscou a experiência do varejo em an-
tigos parceiros para implantar a rede da 
Cia. Marítima. "São tradicionais multi-
marcas especializadas em moda praia, 
um mercado com forte sazonalidade. A 
entressafra pode durar até seis meses." 
Como contrapartida, os parceiros vão 
se tornar franqueados, os únicos da re-
de. "Não pretendo abrir franquia da Cia. 
Marítima." Criada em 1990, a marca é 
distribuída em 40 países, o que atenua 
a sazonalidade. "Quando o verão acaba 
aqui, começa no Hemisfério Norte", ex-
plica o empresário. 

No caso da Valisère, e também da He-
ring e da Artex, a franquia é uma boa 
forma de acelerar a capilarização da re-
de. "A rápida multiplicação de lojas e a 
presença mais próxima do cliente gera 
um ambiente positivo e leva a um círculo 
virtuoso de crescimento", afirma Taka-

no. E é ainda uma maneira de pulveri-
zar os riscos envolvidos na operação, al-
tos segundo Fouto. Apesar da ressalva, 
o economista diz que quando consegue 
alinhar as competências (da produção e 
do varejo), a indústria pode experimen-
tar uma grande evolução. Para o consu-
midor, a vantagem está na oferta de pro-
dutos de maior qualidade. "Não haverá 
redução de preço, ao contrário. Eles ten-
dem a subir", diz Takano. 

0 desenvolvimento de marca pode ain-
da ser feito por meio do fracionamento 
da produção, como ocorre com a Asics, 
marca japonesa de calçados esportivos 
que abriu neste ano a sua primeira lo-
ja nas Américas, na Rua Oscar Freire. A 
flag ship vai apresentar todas as linhas 
da marca, mais conhecida pelos tênis 
de corrida. "Temos produtos para ou-
tras modalidades e também uma linha 
de roupas esportivas", explica o vice-
presidente da marca no Brasil, Giova-
ni Luis Decker. No País há seis anos, a 
marca tem sua linha totalmente fabri-
cada por terceiros. "Nos calçados, ape-
nas 20% da produção está aqui no Bra-
sil. O custo não é competitivo. Já as rou-
pas, 95% vêm de confecções brasileiras. 
A velocidade de renovação das coleções 
não permite trazer de fora." • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 16, n. 697, p. 54-56, 16 maio 2012. 




