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Brasileiras gastam US$ 14 bi por ano
M a r ket i n g
Assis Moreira
De Genebra

As empresas brasileiras desti-
nam cerca de US$ 14 bilhões por
ano na gestão de suas marcas, se-
gundo a Organização Mundial
da Propriedade Intelectual (Om-
pi). Nove companhias brasileiras
fazem parte do ranking das 500

com maior valor de marcas, por-
tanto com melhor reputação nos
mercados: B r a d e s c o, Itaú, Banco
do Brasil, Pe t r o b r a s , Pão de Açú-
c a r, V i v o, Va l e , Oi e Braskem.

Conforme a Ompi, o Banco do
Brasil tem a marca mais valiosa
em relação ao valor da compa-
nhia. A marca do banco estatal
vale US$ 9,8 bilhões, enquanto o
valor da instituição é estimado
em US$ 36,8 bilhões, ou seja,

uma proporção de 27%. O Grupo
Pão de Açúcar mostra uma pro-
porção similar, de 25%. Sua mar-
ca vale US$ 4,328 bilhões e a em-
presa, US$ 17,380 bilhões.

A marca Bradesco, a mais va-
liosa do Brasil segundo a Ompi,
vale US$ 13,610 bilhões e a do
Itaú, US$ 12,442 bilhões.

No mundo, as empresas desti-
nam cerca de US$ 500 bilhões na
gestão de suas marcas.

Moda Dona da Le Lis Blanc amplia venda de produtos com desconto e Marisa reduz volume de compras para o verão

Restoque e Marisa têm queda de vendas
Adriana Meyge
De São Paulo

Apesar de venderem para dife-
rentes classes sociais, as varejis-
tas de moda Restoque — dona de
marcas como a Le Lis Blanc — e
Marisa reportaram na semana
passada o mesmo problema: a
dificuldade de alavancar as ven-
das em suas lojas. Ambas tiveram
queda, no terceiro trimestre, nas
vendas em pontos abertos há
mais de doze meses.

Na Restoque, as vendas em lojas
comparáveis recuaram 13,9% de
julho a setembro, ante igual perío-
do do ano passado. O presidente
da companhia, Alexandre Afran-
ge, disse que a queda foi influen-
ciada pelo desempenho das mar-
cas Le Lis e Bo.Bô, que tinham me-
nos produtos disponíveis nas lojas,
devido “ao excesso de conservado-
rismo em nossa política de com-
pras em 2013”. O preço médio pra-
ticado nessas duas bandeiras tam-
bém recuou no trimestre .

A diretora de relações com in-
vestidores da Restoque, Glaucia
Pacola, disse que as vendas em lo-
jas abertas há mais de um ano fo-
ram melhorando ao longo do pe-

ríodo e que setembro foi o melhor
dos três meses para a companhia.
A Restoque terminou o terceiro tri-
mestre com 199 lojas próprias, 43
a mais que um ano antes.

A Restoque aumentou a venda
de coleções passadas a preços pro-
mocionais, com a abertura de três
outlets nos últimos doze meses, to-
talizando sete, e um outlet on-line,
com o objetivo de diminuir esto-
ques. Esse movimento gerou um
recuo na margem bruta. Os produ-
tos com descontos representam
8% da receita, e esse patamar deve
ser mantido.

A Restoque teve prejuízo de R$ 1
milhão no terceiro trimestre, ante
lucro de R$ 3,5 milhões um ano an-
tes. A receita líquida subiu 6,4%,
para R$ 160,8 milhões, influencia-
da principalmente pelo cresci-
mento da grife John John. A receita
desta mais que dobrou — assim co-
mo o número de lojas. A John John,
marca jovem comprada em 2011,
foi a única que mostrou alta nas
vendas em lojas funcionando há
mais de 12 meses.

Para 2014, a Restoque planeja
abrir de 15 a 17 pontos da Rosa
Chá. Das grifes existentes, a empre-
sa informou que abrirá dez lojas

John John. A Restoque desistiu de
ter lojas exclusivas de sua marca de
moda masculina, a Noir, Le Lis.

Na Marisa, as vendas em “mes -
mas lojas” (abertas há mais de um
ano) recuaram 7,5% no terceiro tri-
mestre. Entre as concorrentes, a
Hering também registrou queda,
de 2,4%, no indicador. A Renner
apresentou alta de 5,8%, e a Ria-
chuelo, rede da Guararapes, au-
mento de 10,1%.

A receita líquida da Marisa caiu
5,7%, para R$ 577,7 milhões. O lu-
cro líquido encolheu 81,5%, para
R$ 12,3 milhões. A Marisa encer-
rou o terceiro trimestre com 389
lojas, 46 a mais do que um ano an-
tes. Segundo a empresa, reformas
de 19 pontos contribuíram para a
queda das vendas, além de um ce-
nário econômico mais adverso. Em
relatório, a administração afirma
que programas do governo benefi-
ciam a aquisição de bens duráveis
em prejuízo a itens de vestuário.

“Observamos também o consu-
midor mais precavido e mais
orientado para preços”, informou
a Marisa. Diante desse cenário, a
companhia informou que reduziu
seu volume de compras para o lan-
çamento de verão.
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Afrange, CEO da Restoque: venda caiu devido “ao excesso de conservadorismo em nossa política de compras em 2013”
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