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tender demandas específicas do 
consumidor para expandir o mer-
cado. Este é o principal objetivo de 
companhias varejistas que possuem 
nomes consolidados e percebem 
a oportunidade do lançamento de 

uma segunda marca no mesmo segmento de atu-
ação. E, em alguns casos, quando a segunda marca 
atinge certo grau de maturidade, começam a arqui-
tetar uma outra, podendo caminhar em direção à 
criação de um grupo multimarcas, mirando públi-
cos específicos e aumento do faturamento. 

Entre os casos mais recentes dessa tendência, 
um de grande destaque é o Grupo Boticário, cuja 
marca-mãe, O Boticário, soma 35 anos e está ple-
namente estabelecida no mercado, com mais de 
3,5 mil pontos de vendas. A companhia decidiu 
apostar em outras frentes no segmento de beleza 
e maquiagem, cuja estratégia foi destacada pelo 
fundador e presidente do Conselho de Adminis-
tração, Miguel Krigsner, em recente entrevista à 
Shopping Centers. Neste caso, o grupo apostou 
não apenas numa segunda marca mas em quatro: 
a Eudora, voltada a perfumaria e cosméticos, por 

meio de atuação multicanal (venda direta, comér-
cio eletrônico integrado às redes sociais, além de 
lojas-conceito); a Skingen Inteligência Genética, 
no segmento de cuidados terapêuticos com a pele; 
a moderna Quem Disse, Berenice?, que tem como 
proposta a quebra de regras no mundo da maquia-
gem e é direcionada, principalmente, ao público 
mais jovem; e, para completar, o lançamento da 
The Beauty Box, primeira unidade de negócios do 
grupo ligada ao varejo multimarcas, inclusive com 
a venda de produtos Dior, Calvin Klein, Carolina 
Herrera, Givenchy, Lancôme, entre outros. 

Outro exemplo: lançada há quatro anos, a en-
tão Brasil Cacau surgiu como estratégia do Grupo 
CRM para aproveitar o fortalecimento da classe 
média e manter o posicionamento da sua grife 
de chocolates de luxo, a Kopenhagen. Com olhar 
atento e constante para a transformação desse 
novo público consumidor, a Brasil Cacau passou 
a se chamar Chocolates Brasil Cacau no ano pas-
sado. Mais jovial, a marca consolidou a trufa na 
logomarca, o carro-chefe de vendas, simbolizada 
por uma espiral circular. A linha com mais de 150 
itens pode ser encontrada nas 275 unidades, num 

Morana, do segmento 
de acessórios 
e bijuterias 
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processo de expansão que deve chegar a 400 lojas 
ainda em 2013. 

A tendência de lançamento de novas marcas tem 
sido observada principalmente entre empresas que 
adotaram o modelo de franquias, como é o caso do 
Grupo Omatus, atualmente detentor de oito marcas 
- todas com presença nos corredores de shoppings. A 
primeira, Jin Jin Wok, de comida asiática, foi lançada 
no começo da década de 1990. De acordo com Edu-
ardo Morita, diretor de desenvolvimento e expansão 
de negócios, após dez anos no setor de alimentação, a 
empresa decidiu se lançar no segmento de acessórios 
e bijuterias e, assim, nasceu a Morana, em 2002. Em 
cada uma dessas duas áreas de negócios foram, de-
pois, lançadas novas marcas. 

Apesar de ter demorado um pouco para criar 
a segunda marca, Morita explica que "o DNA do 
grupo sempre esteve ligado ao trabalho com seg-
mentos distintos". Se no início foi preciso mais 
tempo, de lá para cá os negócios "caminham a 
passos largos", diz o executivo. Em 2008 surgiu a 
Balonè, também na área de acessórios e, no ano 

passado, o grupo fez quatro investimentos de uma 
só vez: lançou a rede de culinária japonesa Jin Jin 
Suhi, depois a Love Brands, rede de franquias re-
sultante da parceria entre as marcas Balonè, Puket 
e Imaginarium, e inaugurou mais duas redes de 
alimentação: MySandwich e Little Tokyo. 

Juntas, as marcas proporcionaram ao grupo um 
faturamento de mais de R$ 300 milhões em 2012. 
Mas o número deve subir ao longo deste ano, visto 
que, passada a fase de investimento inicial, confor-
me explica o executivo, a tendência é movimentar 
um volume maior. Além disso, o grupo pretende 
abrir novos pontos de vendas dessas marcas - e o 
foco principal são os shoppings. 

O grande desafio, no entanto, garante Morita, é 
a gestão de todos esses negócios. "O corpo execu-
tivo precisa ser muito bem capacitado para garan-
tir, além da qualidade do produto e do serviço, o 
gerenciamento dos franqueados", descreve. Para 
ele, toda marca só consegue se desenvolver com a 
combinação desses fatores."0 franchise é um cami-
nho sem volta", avalia Morita ao explicar o motivo 
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de ter escolhido esse modelo para apoiar a amplia-
ção dos negócios do grupo. "O nosso o objetivo é 
crescer, crescer e crescer. E as franquias nos dão 
essa chance". 

Com relação aos benefícios, Morita é enfático 
ao dizer que é uma"relação ganha-ganha"."Cres-
cimento significa benefícios em todas as esferas. 
Quando nós aumentamos o número de operações, 
a visibilidade das nossas marcas também aumenta. 
Com isso, elas passam a ter mais reconhecimento e 
o consumidor ganha mais segurança de que aquilo 
é um produto confiável. Por consequência, no âm-
bito dos franqueados, este retomo positivo permite 
novos investimentos", avalia. E acrescenta: "Como 
grupo franqueador, ganhamos um poder maior de 
negociação junto aos fornecedores - e isso abrange 
baixa de preços, mas sem perder qualidade. Tam-

bém creio que os shoppings saiam ganhando com 
esse crescimento", diz. 

AMPLIAÇÃO DA CLIENTELA 
O Grupo Trigo, gestor das redes Spoleto, Domino's 
Pizza e Koni Store, também baseou a sua estraté-
gia em múltiplas marcas no setor de alimentação. 
Em 2012, a empresa registrou crescimento de 15%, 
com faturamento de R$ 540 milhões com as três 
marcas. Do total de 400 restaurantes atualmente, 
no Brasil e no exterior, um pouco menos de 10% 
são próprios e o restante é franquia. 

De acordo com a diretora de expansão do Grupo 
Trigo, Isabel Medeiros, o principal interesse no mo-
mento são as praças de alimentação dos shoppings. 
"Esses polos gastronômicos atraem um público de 
maior qualidade, que busca produtos diferentes 
e, por isso, investimos em cardápios, campanhas 
e parceiros que possam agregar valor aos produ-
tos. Como a indústria de shopping evoluiu muito, 
entendemos que há muita oportunidade de cresci-
mento nesse segmento", conta. Ao todo, 65% das 
lojas do Trigo estão em praças de alimentação. "Só 
o Spoleto recebe 1,4 milhão de clientes por mês, 
sendo 85% em shopping centers", afirma. "A nossa 
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maior estratégia é criar operações de alimentação 
voltadas para este setor." 

O grupo desenvolveu o modelo Koni Express, ide-
alizado para agilizar o atendimento em grandes cen-
tros comerciais. As primeiras unidades express foram 
abertas em janeiro. Na ocasião, o grupo divulgou que a 
expectativa é lançar mais 25 lojas nesse padrão e fechar 
2013 com 70 unidades da marca. 

De olho no número de malls que serão inaugurados 
este ano, Isabel afirma que os investimentos do grupo 
nesses modelos são prioridade: "Temos a previsão de 
assinar mais de 130 contratos para novas unidades, 
com a inauguração de 104 lojas ainda em 2013, e pos-
so dizer que, desse total, a maioria estará dentro dos 
shoppings", assegura a executiva. 

CUIDADOS NECESSÁRIOS 
Apesar de todo otimismo que envolve tais lança-
mentos de marcas, o consultor Marcus Rizzo, sócio 
da Rizzo Franchise, faz um alerta. Ele afirma que 
a criação de muitas marcas no mesmo segmento 
pode desencadear uma certa concorrência. "A di-
ferenciação de público-alvo nem sempre aconte-
ce na prática, especialmente porque essas marcas 
estão localizadas no mesmo ambiente", esclarece. 

Ele acrescenta ainda que, antes de pensar em no-
vas marcas,"o ideal é concentrar o foco no negócio 
já existente para aprimorar a operação". "Há um 
enorme mercado disponível, com possibilidade 
de expansão e recheado de novos consumidores", 
considera. A aposta em novas marcas, portanto, 
toma-se uma estratégia mais promissora para as 
empresas consolidadas e que já fizeram a "lição de 
casa" lembrada por Rizzo. 

O ciclo de crescimento pode ganhar proporções 
cada vez maiores, na medida que o grupo tenha 
claro qual público pretende atingir com cada mar-
ca, além, evidentemente, de condições para bancar 
os investimentos e fôlego para acompanhar a com-
petitividade do mercado. Quanto mais sólido e es-
truturado o negócio melhor para todos - varejistas, 
consumidores e, também, shoppings. • 
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Text Box
Fonte: Revista Shopping Centers, São Paulo, ano 29, n. 180, p. 12-20, abr. 2013.




