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Logo no processo de abertura de seu 
primeiro ponto de venda no Brasil, a 

rede inglesa de moda Topshop percebeu 
que vida de varejista por aqui não é fácil. 
Inicialmente prevista para ser inaugura-
da em novembro de 2011, a loja foi aberta 
somente em junho de 2012, por conta de 
adequações exigidas pelo poder público 
para liberar o funcionamento do  shopping 
JK Iguatemi, em São Paulo, onde está ins-
talado o ponto de venda. 

Mesmo com a quebra da aura de 
 pontualidade britânica — e apesar das di-
ficuldades típicas do País, como os entra-
ves burocráticos e carga tributária —, a Top-
shop está determinada a fincar sua bandeira 
em território nacional, aproveitando uma 
onda de expansão do Grupo Arcadia, con-
trolador da marca. O Reino Unido concen-
tra a maior parte da operação global, com 
319 lojas, mas a rede vem ganhando espa-
ço nos Estados Unidos, Japão, Oriente Mé-
dio e Rússia. Prestes a completar um ano de 
atividade no Brasil, a empresa já trabalha 
em um projeto de expansão. O objetivo da 
matriz da companhia, em Londres, é reali-
zar de duas a quatro inaugurações por ano, 
todas em sistema de franquia. 

O objetivo estabelecido será cumprido 
em 2013, com mais duas lojas na capital 
paulista (uma inaugurada em abril, no 
shopping Iguatemi, e outra a ser aberta 
no Shopping SP Market, no segundo se-
mestre) e o primeiro PDV no interior do 
Estado, em Ribeirão Preto, em setembro. 
Também há negociações avançadas para 
espaços em Brasília e no Rio de Janeiro. 
Vista como “menina dos olhos”, a capital 
fluminense deve receber uma flagship — 
denominação para as lojas-conceito de 
até mil metros quadrados de área e vasto 
portfólio de produtos, que impulsionam 
a percepção da marca e o relacionamen-
to com o público.

“Foi legal perceber que essa era uma de-
manda latente. A Topman foi uma surpre-
sa ainda mais grata para a gente. O homem 
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dres e adaptadas de acordo com o plano 
de mídia estabelecido pelos gestores das 
operações locais. A cada coleção, eles re-
cebem um book com cerca de 40 opções. 
Cada mercado escolhe as mais adequadas 
à cultura local e à época do ano — atenta 
à diferença de estações entre os hemisfé-
rios norte e sul, no último semestre a mar-
ca lançou coleções especialmente desti-
nadas ao Brasil, Austrália e África do Sul. 
O índice de novidades é alto: por semana, 
de 200 a 500 novas referências de produ-
tos chegam às araras da rede mundo afora. 

Apesar de ressaltarem tamanha rotati-
vidade, os executivos da marca excluíram 
do vocabulário a expressão fast-fashion, 
normalmente associada à Topshop. “Não 
usamos esse termo. Também não quere-
mos criar uma aura de que a Topshop é 
uma marca de luxo — não é Prada, não é 
Gucci  ou Chanel, nada disso. Nos consi-
deramos uma marca de street style, que 
oferece moda a preço acessível”, diz Da-
niela. Seja qual for a melhor definição pa-
ra o segmento, é certo que a agilidade e 
ousadia dos ingleses no lançamento das 
coleções será um trunfo fundamental para 
enfrentar a concorrência que desembar-
cará no País nos próximos anos. 

Em dezembro de 2012, a Gap tornou 
público o plano de abrir a primeira loja 
no Brasil, após assinar acordo com a 
Tudo BemTudo Bom Comércio Ltda. 
(ligada ao mesmo grupo que detém as 
marcas Emme, Cori e Luigi Bertolli). 
A inauguração está programada para 
o segundo semestre de 2013, em São 
Paulo. Inicialmente, a Gap irá explorar 
os mercados paulista e carioca, 
trazendo também as coleções infantis 
e para bebês. 

Com um escritório estabelecido em 

São Paulo, na região da avenida Berrini, 
a espanhola El Corte Inglés, por sua vez, 
enfrenta dificuldades para encontrar 
pontos para abrir lojas no País. 

Outra marca sobre a qual se cogita 
a chegada é a H&M, segunda maior 
varejista de vestuários do mundo, atrás 
apenas da Zara. EM 2012, a rede de origem 
sueca abriu suas primeiras lojas na 
América Latina, no Chile e no México. Por 
meio de sua assessoria de imprensa na 
matriz, a companhia afirmou que o Brasil 
é “um mercado interessante”, mas, por 

locais. A primeira delas, em 2011, 
foi a francesa Weill, que tem 120 
anos, pertence à maison da família 
Chanel e faz até hoje os tweeds para 
a icônica marca de luxo. A dupla já 
trouxe também Clemence de Gabriac, 
Le Petits Jouers, Twins for Peace 
e Thierry Lasry, que produz óculos 
feitos à mão usados por estrelas pop 
como Madonna, Lady Gaga e o sul-
coreano  Psy. Este ano, estão previstas 
as chegadas das grifes italianas 
Pantone e Vivetta. 

Gap chega ao País ainda em 2013. El Corte Inglés e H&M fazem planos

Daniela Valadão, brand manager da Topshop no Brasil: Rio de Janeiro e Brasília são os próximos alvos da rede inglesa

enquanto, não há planos de abrir lojas 
por aqui. Porém, de acordo com matéria 
publicada pelo jornal Brasil Econômico, 
a H&M já teria contratado executivos 
brasileiros para estruturar sua operação. 

Trabalhando com um mercado 
diferente dos grandes magazines, ou 
mesmo aproveitando a oportunidade 
gerada pela presença tímida deles no 
País, a Acaju do Brasil, dos executivos 
Dimitri Mussard e Fábio Justos, traz 
etiquetas internacionais às araras de 
um time seleto de lojas multimarcas 

brasileiro está começando a se vestir de ma-
neira mais moderna, cuidando mais de sua 
aparência e a Topman veio preencher essa 
lacuna”, afirma a brand manager Daniela 
Valadão, referindo-se à etiqueta masculi-
na da companhia. 

Inovação nos pontos de contato
Na estratégia de construção de marca, a 

Topshop faz de suas lojas espaços vivos de 
interação com o consumidor. A grife bri-
tânica oferece o serviço Personal Shopper, 

pelo qual é possível marcar horário para 
receber dicas e conselhos na hora de aliar 
peças da marca a estilos mais tradicionais. 
Suzana Barbosa, editora-chefe da revista 
 Elle, já chegou a ser “curadora de moda por 
um dia” para dez consumidoras escolhidas 
por seu perfil de compras. Todo primeiro 
sábado do mês, DJs entretêm os clientes.  

Assim como em outros países nos quais 
atua (fora do Reino Unido), a Topshop não 
tem uma agência de publicidade no Bra-
sil. Todas as peças são criadas em Lon-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1560, p. 25, 20 maio 2013.




