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A Marisol S.A. - empresa catarinense com nove unidades industriais no País - lança em 
março a ação mais importante no plano de internacionalização da marca. Cria na Itália 
o primeiro escritório internacional que terá duas tarefas: coordenar as operações de 
logística e pós-venda nos mercados nos quais já possui negócios, como Portugal, 
Espanha, Itália e Líbano (na capital Beirute), e se preparar para a criação de cinco 
lojas com bandeira própria, o que deverá ocorrer em fevereiro de 2006. As cinco 
unidades serão divididas entre a Espanha (2) e Itália (3). 
 
Segundo Giuliano Donini, diretor de marketing da Marisol, o plano visa à criação de 
uma base consistente capaz de ampliar a participação de receitas externas no 
faturamento da empresa. Em 2004, as exportações de produtos próprios responderam 
por 6% das vendas internacionais da empresa, que, segundo Donini, poderá alcançar a 
uma receita total de R$ 395 milhões. Até 2010, o plano é mais audacioso. Um quarto 
do faturamento da Marisol - é a projeção - deverá vir das operações internacionais. No 
plano de negócios da empresa, explica o diretor, a previsão é que a receita global em 
2010 alcance a cifra de R$ 1 bilhão, o que significa dizer que o crescimento não terá 
origem exclusiva nas exporatações, mas também no mercado interno. 
 
Para atingir as metas, a empresa quer reforçar o portfólio de marcas. Para tanto, a 
Marisol acaba de adquiriu a Pakalolo, marca que teve importância no segmento moda-
jovem entre as décadas de 1980 e 1990. Donini não revelou o valor do negócio. 
Alegou sigilo de contrato. Afirmou apenas que outros negócios estão em curso. Como 
todas as marcas sob o comando da Marisol (Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre, Criativa e 
Mineral), a Pakalolo também terá vida internacional, com os ajustes que o mercado 
internacional exige. 
 
ESTRATÉGIA 
 
Diferente do passado, a Marisol decidiu que o ingresso ao mercado externo não será 
feito apenas com produtos próprios. Aliás, a primeira etapa deste projeto será feita 
com as operações de manufatura que ocupa boa parte das nove fábricas que formam o 
ativo industrial da empresa. 
 
A direção da Marisol acha que a produção de roupas com as etiquetas das marcas Zara 
(espanhola), Guess (norte-americana) e Ho llister (francesa) pode dar o respaldo crítico 
para o momento em que colocar as confecções próprias no mercado externo. "É um 
conhecimento fino que já estamos adquirindo e que será muito importante para o 
futuro", avalia o executivo. Em 2010, apenas 8% dos 25% das exportações serão 
oriundos de produtos de terceiros. O restante terá de ser conseguido com os próprios 
produtos. 
 
Além de utilizar o conhecimento apurado na produção de peças para marcas 
internacionais, a Marisol montará um Estúdio de Desenvolvimento de Produtos na 
Itália. Será o terceiro e terá como tarefa desenvolver peças adequadas ao mercado 
europeu, muito diferente do brasileiro - seja no clima, seja na cultura ou nos 
costumes. 
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