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PERFIL DAS MARCAS

Matéria de capa

Empresa quase dobra número de lojas, mas dificuldade de firmar
novas marcas acende luz amarela de analistas sobre suas ações

● John John
De uma startup, a Restoque
criou a John John, de jeans
e moda jovem de alto padrão,
com calças vendidas a R$ 300,
em média. Com Zac Efron como
garoto-propaganda, tem a inten-
ção de concorrer com grifes es-
trangeiras como a Diesel.

● Beauté
Usando o rosto de Penélope
Cruz, a Restoque quer rivali-
zar com marcas como a MAC.
Para o consultor Edson
D’Aguano, é um negócio de
pouca escala: “É o rímel que a
cliente da Le Lis compra por
impulso, ao sair da loja.”

● Noir
A marca lançada com o aval de
Matthew McConaughey tenta
inovar, mas precisa de estraté-
gia mais masculina: “O ho-
mem não busca o ‘novo’ em
roupa; prefere iPhone 5”, diz
Marie-Oceane Gazurek, do
Grupo Troiano de Branding.

Le Lis Blanc
sente as DORES
do crescimento

Fernando Scheller

Nos corredores da sede da Resto-
que, dona da marca de roupas Le
Lis Blanc, o clima entre funcioná-
rios não lembra nem de longe o
glamour das campanhas da em-
presa com astros de Hollywood
ou os flashes de colunas sociais
que tomam conta dos coquetéis
de inaugurações de lojas – só na
primeira quinzena de outubro,
seis novas unidades foram aber-
tas. No meio do caminho de sua
forte expansão, a Restoque se de-
parou com algumas pedras, que
se traduziram em um prejuízo
de R$ 12,8 milhões no segundo
trimestre e em posteriores ajus-
tes de custos, que incluíram a de-
missão de mais de 300 funcioná-
rios no mês passado.

O problema da Restoque é que
nem todas as apostas no rápido
crescimento deram o retorno ini-
cialmente planejado. Pode ser
apenas um soluço temporário –
pelo menos é o que aposta a
maioria dos analistas ouvidos pe-
lo Estado –, mas foi o suficiente
para acender a luz amarela do
mercado financeiro, que vinha
tratando a empresa do fundo Ar-
tesia como uma espécie de “que-
ridinha” do varejo nos últimos
dois anos. Entre as instituições
que reduziram a perspectiva das
ações da Restoque de “acima da
média” para “em linha com o
mercado” estão a consultoria
Raymond James e o banco JP
Morgan.

Um conjunto de fatores levou
a Restoque a contabilizar custos
extraordinários de R$ 6,8 mi-
lhões entre abril e junho, o que
colaborou para levar a empresa
ao resultado negativo e a contra-
riar as expectativas do setor fi-
nanceiro, que projetava um pe-
queno lucro. A companhia so-
freu com atrasos em aberturas
de shopping centers, superdi-
mensionamento do número de
atendentes nas lojas e também
teve dificuldades na logística,
que ficou dividida após seu cen-
tro de distribuição ter sido atingi-
do por um incêndio em maio do
ano passado.

Esses problemas se somaram
a um momento difícil no merca-
do de moda para a classe A e B,
segundo o consultor Edson
D’Aguano. “A Le Lis Blanc está
no grupo de marcas que concor-
re com as compras feitas no exte-
rior”, diz. “Todo esse segmento
teve resultados ruins recente-
mente. A diferença é que a Resto-
que publica os resultados, pois é
uma empresa aberta.”

Na contramão do mercado,
em que grupos com capacidade
de investir procuram grifes já
consagradas para compor seu
portfólio – o caso mais recente é
a compra da Osklen pela Alparga-
tas –, a Restoque decidiu chegar

a novos universos com propos-
tas próprias que não foram testa-
das, batizadas de Noir (linha
masculina), John John (moda jo-
vem) e Beauté (maquiagem). O
resultado, até agora, não foi uni-
forme. Para a Raymond James,
os novos formatos tiveram um
“início desequilibrado; bom pa-
ra a John John e nem tão bom
para a Noir”.

A Noir é vista como o elo mais
fraco da corrente por várias fon-
tes. Nesses primeiros meses da
loja, a resistência dos homens a
propostas de moda mais inova-
doras teve impacto nos núme-

ros: apesar de o valor médio por
compra da Noir ser similar ao da
Le Lis Blanc, o giro é bem menor.
O faturamento por metro qua-
drado de loja da linha masculina
é 70% inferior ao de sua “marca-
mãe” (veja quadro acima).

Repetição. A recente onda de
desconfiança do mercado, no en-
tanto, não abala o fundo Artesia,
que comprou 85% da Le Lis
Blanc em 2008, por R$ 85 mi-
lhões. Na época, a empresa tinha
11 lojas próprias e 20 licenciadas.
O faturamento era equivalente a
pouco mais de um décimo da re-
ceita prevista para este ano, que
deverá ficar entre R$ 700 mi-
lhões e R$ 750 milhões. O sócio
da Artesia, Marco Camargo, diz
queos analistas já levantaram dú-
vidas sobre a capacidade de ex-
pansão do grupo no passado. Os
resultados em um prazo mais
longo, no entanto, fizeram ban-
cos e consultorias mudarem de
ideia. É o movimento que Camar-
go espera repetir agora.

Em 2009, quando a Restoque
começou a reestruturação que
reduziu o número de lojas tercei-
rizadas e triplicou a quantidade

de unidades próprias, o mercado
também chiou. “Tivemos, como
agora, aumento nas despesas ad-
ministrativas, mas fomos capa-
zes de corrigir ao longo de 2010”,
lembra Camargo.

Outra aposta que também ge-
rou certa apreensão foi a compra
da Bo.Bô em um momento em
que a marca se resumia a uma
loja-conceito. Hoje, ele ressalta
que o próprio mercado vê a loja
como um dos pontos fortes da
Restoque, já que as consumido-
ras estão se mostrando dispos-
tas a gastar cada vez mais com
roupas da marca.

Embora tenha reduzido a pers-
pectiva para as ações da Resto-
que, a consultoria Raymond Ja-
mes elogiou a performance da
Bo.Bô – as vendas nas mesmas
lojas cresceram 39% no segundo
trimestre, em relação ao mesmo

período do ano passado. O valor
médio por compra também su-
biu bastante: 30% no período, pa-
ra R$ 1.053. É um resultado bas-
tante expressivo mesmo compa-
rado à “marca-mãe”, que é bem
mais conhecida do público em
geral. Entre abril e junho, as ven-
das em mesmas lojas da Le Lis
Blanc subiram 3,4%. A Raymond
James frisa ainda que as vendas
totais não acompanharam a ex-
pansão em lojas: no segundo tri-
mestre, a receita líquida subiu
41% na comparação com 2011. A
área de vendas, por sua vez, cres-
ceu 51%.

Apesar das ressalvas em rela-
ção ao avanço empreendido pela
Restoque, analistas afirmam
que é cedo para proclamar um
veredicto definitivo sobre a capa-
cidade do grupo de ampliar seu
público. “Não dá para dizer, por
exemplo, se a companhia será ou
não capaz de desenvolver uma
estratégia de moda masculina”,
diz Luiz Cesta, analista da Voto-
rantim Corretora. “As opera-
ções de varejo geralmente não
começam com a utilização máxi-
ma da capacidade. Há um certo
tempo de maturação, pois o pú-

blico demora um pouco para se
acostumar com uma nova pro-
posta de compra.” Segundo Ces-
ta, é preciso esperar pelo menos
até o fim de 2013 para chegar a
qualquer conclusão precisa.

Redução de custos. Para o ano
que vem, o mercado já vê alguns
ventos favoráveis para a Resto-
que. O primeiro respiro será a
própria diminuição do ritmo de
expansão, que vai se traduzir em
custos menores. Neste ano, para
aumentar a visibilidade de suas
novas marcas, o grupo gastou
mais com mídia e marketing,
contratando astros como o ator
americano Matthew McCo-
naughey – para endossar suas
marcas masculina, o ídolo teen
Zac Efron para reforçar a linha
“teen” e a atriz espanhola Pené-
lope Cruz, para dar aval à marca
de maquiagem. Em 2013, com as
marcas já na rua, a expectativa é
quea necessidade de investimen-
to seja menor.

O próprio sócio da Artesia con-
firma o pé no freio, embora res-
salve que o porcentual do fatura-
mento separado pela Restoque
para o marketing de suas marcas
é bem inferior ao dispêndio mé-
dio de grandes grupos de luxo
internacionais. “Em média, nos-
so gasto é de 3% da receita líqui-
da. No grupo francês LVMH che-
ga a 16%”, compara Marco Ca-
margo. “Neste ano, com a abertu-
ra das lojas, chegamos a 4,5% da
receita. Em 2013, devemos vol-
tar à nossa média.”

O número de lojas também vai
crescer de maneira mais discre-
ta, até para não canibalizar unida-
des existentes. “Não vejo a Le
Lis Blanc com mais de 150 lojas,
pois seu público está mais nos
grandes centros”, calcula o ana-
lista da Votorantim Corretora.

Camargo diz que a Restoque
deverá abrir entre 40 e 50 lojas
em 2013 – isso incluirá o relança-
mento da Rosa Chá, de roupas
de praia, que o grupo comprou
da Marisol em julho. O empresá-
rio admite que a Restoque apren-
deu algumas lições em 2012 que
servirão para melhorar o planeja-
mento futuro em recursos huma-
nos e gerenciamento de esto-
ques, por exemplo. "É natural. O
processo de crescimento sem-
pre gera certas ineficiências."
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Devagar.
Noir, a
aposta
masculina
da Le Lis
Blanc: venda
só equivale a
30% da
receita da
‘marca-mãe’

● A Restoque, dona da Le Lis Blanc e da Bo.Bô, lançou duas novas marcas e dobrou o número de lojas em 2012. 
A forte expansão teve efeito nos resultados financeiros do negócio
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2012, Negócios, p. N4.




