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● Qual a sua avaliação: vale
a pena lançar uma marca
com a palavra ‘rei’ no nome
atualmente?
O positivo é que é um nome que
não precisa de investimento
para comunicar. O cliente logo
sabe o que o rei do parafuso faz,
por exemplo. A desvantagem é
que o empreendedor perde em
diferenciação. Se existe rei do
parafuso, tem rei dos pisos e
também o rei dos azulejos.

● Mas existem empresas
com o nome ‘rei’ consolida-

das. Qual é o segredo?
É o investimento posterior em
marca. Hoje eu acredito que o
‘rei’ já nasce desgastado. Ele é
muito usado para tudo.

● Como, então, escolher um
nome para o novo negócio?
Existe um desconhecimento da
importância que tem o nome
para uma marca. A escolha (do
empresário) não pode ser no
estalo. Tem como você comuni-
car de maneira descritiva sem
usar um artifício que já está mui-
to desgastado no mercado.
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Grife ‘sangue azul’ tem
cabelospor R$1,5 mil

“É um nome
muito forte.
A gente roda o
Brasil inteiro e
somos bastante
conhecidos”
Pierre Sarruf,
O Rei do Armarinho

Felipe Valério, especialista em marcas
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Segundo dados obtidos
na Junta Comercial,
quase 14 mil negócios
em São Paulo usam
a realeza como marca

Renato Jakitas

Os republicanos venceram a dis-
puta pelo poder no País faz 123
anos. Mas, pelo menos no cartó-
rio, essa vitória não foi suficien-
te para interromper a dinâmica
proliferação de monarcas pelo
Brasil. Se não entre pessoas físi-
cas, pelo menos entre as de
cunho jurídico.

Levantamento realizado no
banco de dados da Junta Comer-
cial de São Paulo (Jucesp) apon-
ta para a existência de quase 14
mil ‘representantes da coroa’ en-
tre as empresas do estado. São
negócios que ostentam o nome
‘rei’ como marca, sempre segui-
do pelo ramo de atuação e reve-
zando-se entre as seguintes va-
riações semânticas: ‘Rei do’, ‘do
rei’ e por aí vai.

Em comum, além do nome é
claro, esses empreendimentos
dividiam o anseio de seus pro-
prietários de se fixarem como re-
ferência no segmento de atua-
ção. Estratégia essa idealizada
pela família Nasraui quando, em
1979, o patriarca Kalil comprou
uma casa de mate na Avenida
São João, em São Paulo. Para
marcar a nova gestão, o empresá-
rio – dono de outros estabeleci-
mento na vizinhança – trocou o
nome do local para Rei do Mate.

“A gente queria ser o melhor
no assunto. Não tinha café, não
tinha alimentação. Era uma loja
só de chá-mate”, lembra Anto-
nio Carlos Nasraui, filho de Ka-
lil, com quem divide o comando
do negócio. Foi Antonio Carlos,
aliás, quem iniciou na década de
1990 o processo de expansão da
marca por meio de franquias e da
ampliação do portfólio. Essas es-
tratégias catapultaram o Rei do
Mate à liderança da categoria.
Hoje, a rede conta com 305 unida-
des, faturou R$ 170 milhões em
2012 e quer chegar a R$ 200 mi-
lhões em 2013.

“Hoje o rei é muito emprega-
do pelo varejo, mas não era as-
sim quando começamos. No ano
passado, investimos R$ 2 mi-
lhões em ações de marketing pa-
ra manter essa comunicação
com o público”, afirma Antonio
Carlos Nasraui.

Outro empreendimento origi-
nário do centro da cidade, O Rei
do Armarinho é ainda mais anti-
go e também administrado por
gente ciosa da descendência
real. Fundado em 1926, o estabe-
lecimento está hoje em sua ter-

ceira geração, capitaneada por
Pierre Sarruf, neto de sírios.

“O nome foi dado da proposta
de sermos o número um. Antiga-
mente, o tipo de produto ‘armari-
nhos’ tinha muita procura (pela
população). E envolvia outros
itens, como lixa de unha e gram-
po de varal, por exemplo. O no-
me também surgiu em função
desse monte de miudezas”, expli-
ca Pierre Sarruf.

O estabelecimento ainda atua
na região da Rua 25 de Março,
centro de comércio popular da
cidade São Paulo, e também na
internet, por meio de um e-com-
merce. “Temos até o logotipo de
um reizinho na marca. É um no-
me muito forte. A gente roda o
Brasil inteiro e é realmente bas-
tante conhecido”, afirma.

A poucos quilômetros da em-
presa de Pierre Sarruf, na Aveni-
da Rangel Pestana, há um outro
negócio que se estabeleceu, se-
gundo sua fundadora, Corina
Marta da Silva, às custas do san-
gue azul do nome. O Rei das
Alianças existe há 20 anos e,
além da loja do Brás, conta com

uma filial no Shopping Metrô
Boulevard Tatuapé, além de
uma fábrica que abastece 200 lo-
jas. “A marca incomoda um pou-
co porque você é cobrado pelo
cliente”, destaca Osmar da Silva

Lopes, responsável pelo negó-
cio. “Tem gente que vem aqui e
diz ‘só tem isso?’ A pessoa viu na
marca ‘rei’ uma coisa muito
maior do que é, na verdade, nos-
so pensamento do mercado.”

Não é apenas o empresário do
passado que opta por associar
sua marca à realeza. O cearense
Francisco Braz sequer pensou
em outra possibilidade quando
deu início a sua agência de “cor-
retagem de cabelos”, como defi-

ne a função de comprar e vender
cabelos. Ele alugou um conjunto
de salas comerciais na esquina
da Praça João Mendes com a Rua
Riachuelo, no centro de São Pau-
lo, e pendurou uma placa onde
se lia ‘O Rei dos Cabelos’.

A empresa já ultrapassou a bar-
reira da primeira década de vida
e Francisco realmente consoli-
dou-se como um dos principais
fornecedores do setor.

“Eu atendo cabeleireiros aqui
de São Paulo, de outros estados e
até da Argentina”, conta. “No iní-
cio, eu pensei, já que vou abrir
um negócio, quero logo ser o
maior de todos, quero logo ser o
rei”, lembra o empresário, que
fatura em média R$ 200 mil por
mês com O Rei dos Cabelos.

Braz entrou nesse ramo por
pura necessidade. Era garçom e
gostava do que fazia quando foi
mandado embora do restauran-
te onde trabalhava.

Para sobreviver, aceitou o con-
vite da namorada, que já tocava
um comércio de cabelos. Sua
missão era localizar a matéria-
prima – ainda na cabeça dos for-
necedores, é claro –, convencê-
los a mudar o visual por até R$
500 e encontrar um salão de bele-
za interessado no produto.

Algum tempo depois, termina-
do o namoro, chegou ao fim tam-
bém a chance de construir uma
carreira ao lado da moça. “Era
tudo ou nada. Tinha aprendido o
trabalho e estava com uns troca-
dos no bolso que davam certi-
nho para o primeiro mês do alu-
guel”, conta. Braz tocava o negó-
cio e fazia bicos de garçom. Bata-
lhou muito, mas fez a empresa
prosperar. “A gente foi ficando
conhecido e já vendi cabelo por
R$ 1,5 mil”, lembra.

Império.
Kalil (esq.)
e Antonio
Nasraui,
donos do
Rei do Mate
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Acaso. Braz foi garçom
antes de iniciar o negócio
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