
Mercado dita o que expor na vitrine  
Mirella Domenich 
 
Poder aquisitivo do cliente é a chave ao decidir entre vender uma ou várias grifes 
 
Mono ou multimarca, eis a questão. Quando o assunto é varejo, essa escolha pode ser vital para a 
sobrevivência da empresa. Mas, afinal, qual é a melhor opção na hora de abrir um negócio? A 
resposta, segundo especialistas ouvidos pela Folha, está na análise aprofundada de mercado. 
 
O primeiro passo é conhecer o cliente e, depois, investir para atingi-lo da melhor forma possível. 
Para tanto, é essencial determinar o tamanho do segmento e o poder de compra do consumidor. 
De acordo com o consultor de varejo Luiz Alberto Marinho, da BrandWorks, o fator principal é a 
capacidade aquisitiva. "Enquanto as classes C e D compram em magazines, os estratos de maior 
renda identificam-se com marcas." 
 
A explicação, segundo a consultora Ana Vecchi, da Vecchi & Ancona, é que os menos abastados 
gostam de quantidade. "Querem aliar preços bons com produtos da moda. Já quem tem renda 
maior é at raído pelo nome." 
 
A toda regra, entretanto, há exceções: diversas vitrines com grifes misturadas já atraem as 
classes mais altas ao agregar serviços como estacionamento com manobrista e chá da tarde, por 
exemplo, e ao recriar a identidade visual. 
 
"Na maioria dos bairros paulistanos há uma mescla de públicos de diferentes classes sociais. Por 
isso dá para trabalhar uma loja mono ou multimarca de várias maneiras", completa Vecchi. 
 
Migração 
Há 18 anos, a Shoestock nasceu como um empreendimento de duas irmãs  que queriam vender 
sapatos de várias empresas do interior paulista a preços acessíveis. 
 
Começou como ponta-de-estoque e hoje o nome da loja virou uma marca conhecida no varejo. 
Desde 2001, a empresa desenvolve sua própria coleção de sapatos. "Queremos aliar moda a 
preços bons", comenta Arnaldo Silva, consultor de estilo da firma. 
 
A trajetória da Shoestock é parte de uma estratégia comum a outros varejistas. "As multimarcas 
são uma boa escolha para testar o consumidor", ressalta Marinho. "Fazendo bom trabalho, a loja 
pode focar numa grife mais tarde." 
 
Localização influencia tipo de loja  
 
Seguindo o ditado "conte-me com quem andas que te direi quem és", para fortalecer o nome, as 
monomarcas apostam em localidades que dão status, como bairros nobres ou shoppings. 
 
"A localização é fundamental para impulsionar uma grife", explica o consultor de marketing Márcio 
Iberê. Ele é um dos sócios da loja de roupas Yet, recém-inaugurada na alameda Lorena, nos 
Jardins (zona oeste), com a estratégia da etiqueta própria. 
 
Se o capital faltar, no entanto, os especialistas recomendam o investimento em uma loja que 
venda produtos de várias marcas. "Eles reduzem o risco e propiciam um teste do mercado", diz a 
consultora de marketing Ana Vecchi. 
 
Cidades pequenas ou com predominância de população de baixo poder aquisitivo, por exemplo, 
tendem a não comportar lojas de uma só grife. "As multimarcas agregam volume e fazem com 
que o comércio torne-se viável em mercados pequenos", diz o consultor de varejo Marcos Romiti. 
"Elas são o canal ideal para que as novatas entrem no mercado." 
 
 



Risco 
Para quem não tem experiência em comércio, uma das alternativas apontadas são as franquias, 
que também se dividem entre redes mono e multimarcas. 
 
"A franquia ajuda quando nunca se trabalhou no varejo", defende Romiti, que, mesmo há anos na 
área, tentou duas vezes abrir lojas próprias e não teve sucesso. 
 
Apesar de o investimento inicial ser mais alto, a presidente da Popai Brasil (associação que estuda 
merchandising em pontos-de-venda), Heloísa Omine, também diz acreditar que a franquia pode 
ser uma boa opção. "Ela alia a vantagem de ser uma marca já estabelecida no mercado ao apoio 
dado aos franqueados."  

 
 
Leia Mais 
 
Loja própria vira canal para alcançar cliente 
 
Indústrias aderem às franquias após consolidar produtos entre consumidores de magazines 
 
Em meio às discussões sobre lojas mono ou multimarcas, uma forte tendência vem se 
destacando: a das indústrias que criam canais de distribuição no varejo com lojas que levam sua 
marca. 
Segundo o dire tor de marketing da ABF (Associação Brasileira de Franchising), André Friedheim, 
esse direcionamento se acentuou nos últimos cinco anos. 
 
Por meio do comércio multimarca, os fornecedores testam melhor e com mais segurança seus 
produtos, que são divulgados e consolidados em magazines. Em seguida, identificam os que mais 
agradam a seu público. 
 
É o caso das meias TriFil ou Puket, antes só encontradas em grandes magazines -as duas marcas 
investem agora em pequenas lojas com o seu nome. 
 
Depois de tornar-se referência de grife, o próximo passo foi investir no sistema de monomarca. 
"Somos uma empresa industrial, mas achamos importante que nossos produtos estejam 
disponíveis em lojas exclusivas", explica Luiz Hirsch, gerente de lojas da TriFil e da Scala. A 
indúst ria emprestou ambos os nomes para a criação de redes de franquias. 
 
"Não temos nenhuma unidade própria porque o nosso negócio é a produção", acrescenta. Ao 
todo, são 17 lojas Scala no Brasil e cinco TriFil no Estado de São Paulo. 
 
Segundo Hirsch, uma loja com o nome da grife possibilita ao consumidor o contato com a linha 
completa de produtos. "Ajuda a divulgar e a enobrecer o nome, criando hábitos de consumo. 
Assim, o consumidor passa a ter acesso a ela em ambas as opções, mono ou multimarcas", diz 
ele. 
Friedheim, da ABF, segue a mesma linha de raciocínio: para ele, a vantagem de os fornecedores 
entrarem no varejo com lojas monomarcas é expor aos clientes uma vitrine de seus produtos e, 
com isso, agregar valor à imagem.  
 
Segurança 
A filosofia adotada por TriFil e Scala é a mesma em que empresas como a Hering, a Mormaii e a 
Marisol, por exemplo, têm apostado. 
 
"Uma grife já conhecida em lojas multimarcas ajuda a atrair o consumidor." Essa é a opinião de 
Flavia Guitton Poso, dona da loja Puket no shopping Santa Cruz (SP) desde novembro de 2004. 
Depois de trabalhar por 12 anos no mercado financeiro, Poso decidiu investir no varejo. "Escolhi 
uma marca famosa e a estrutura de uma franquia para poder operar com mais segurança", diz. 



Para o consultor Luiz Alberto Marinho, a opção foi correta: "A aposta em monomarca é mais 
segura em casos de franquia ou quando o empresáro é seu próprio fornecedor". 
 
Com expertise, empresa lança linha de panelas 
 
Ao contrário do que se pode pensar, o mercado de mono e multimarcas não está restrito apenas 
ao vestuário. O que vale para um ramo do varejo, geralmente, serve também para outros, 
afirmam especialistas. 
 
O gerente-geral da Spicy, Jean Paul Rebetz, sabe bem disso. A empresa, especializada em 
utilidades domésticas, existe há sete anos e hoje tem 19 unidades. Foi criada como uma loja 
multimarca que vendia produtos de empresas reconhecidas no mundo todo. 
 
Há um ano, a Spicy começou a investir em uma linha de produtos com sua marca própria. "Depois 
de nos consolidarmos no mercado como referência na área, resolvemos apostar em uma linha de 
produtos com o nosso nome", diz Rebetz. "O mercado foi nos credenciando a criar a marca 
própria." 
 
O desafio da empresa, afirma ele, é fornecer produtos de alta qualidade com um preço mais 
acessível que o das várias marcas já estabelecidas no mercado com as quais concorre. 
 
"Hoje eletrodoméstico virou grife. Isso era impensável há oito anos", lembra Rebetz, ressaltando 
que esse tipo de produtos ficava antes restrito às prateleiras dos supermercados. 
 
Na evolução do varejo, há espaço para tipos variados de marcas, opina Ana Vecchi. Segundo ela, 
no entanto, o empresário deve adequar seus produtos ao cliente e criar uma identidade visual 
apropriada para a loja. "O público de poder aquisitivo maior prefere lojas mais "clean'", 
exemplifica.  

 
 
Leia Mais 
 
Loja importa conceito de outlet para o Brasil 
Rosangela de Moura 
 
A MTrês vai abrir franquias no interior de SP e em outras capitais; investimento é de R$ 150 mil, 
sem o estoque  
 
Apostar em um conceito bem difundido no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, mas pouco 
conhecido por aqui -o outlet, que reúne pontas-de-estoque de grifes famosas a preços reduzidos. 
Foi com essa idéia que a empresária Ana Maria Aguiar criou a MTrês, um outlet brasileiro com 25 
grifes nacionais e que agora vai adotar o sistema de franquias no interior de São Paulo e também 
em capitais de outros Estados. O investimento para uma loja de 120 m2 é de aproximadamente 
R$ 150 mil, sem o estoque. 
 
Aguiar reuniu roupas e acessórios das últimas coleções de estilistas como Walter Rodrigues, André 
Lima, Lorenzo Merlino, Glória Coelho e Terezinha Santos, "com descontos de até 90%". 
 
"O objetivo é potencializar, com exclusividade, coleções passadas de grifes consagradas e atender 
o consumidor que valoriza produtos de marca, mas que não abre mão de um bom negócio", diz. 
 
A loja matriz, em Pinheiros (zona oeste), comercializa as linhas assim que são substituídas nas 
vitrines pelas novas coleções. "O perfil norte-americano, distante da cidade e sem atendimento 
especializado, não daria certo aqui." 
 
A coleção de verão começa a chegar à MTrês entre fevereiro e abril com reduções de preços que 
oscilam entre 50% e 70%. As peças que já estavam na loja saem por até 20% do preço original. 



Em 2005, foi inaugurada a MDois, que detém exclusividade de marcas internacionais como Dior, 
Emporio Armani, Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna e Versace. Para este ano, Aguiar quer abrir 
a MUm, com ponta de estoque de grifes infantis. 
 
Marcas portuguesas procuram master franqueados no Brasil  
Bruno Lima enviado especial a Lisboa 
 
Enquanto uma comitiva de franquias brasileiras procura viabilizar, com ajuda do governo Lula, sua 
expansão em Portugal -que é visto como porta de entrada para a Europa-, 37 marcas portuguesas 
buscam parceiros no Brasil. 
 
Portugal não é só o país onde o McDonald's acaba de incluir as sopas em seu cardápio. Lá, 
operam hoje 395 marcas de franquia -173 delas lusitanas. 
 
Algumas das interessadas no Brasil são: Zoo Feira (comércio de animais domésticos), Intersec 
(lavanderia), A Cascata (hotelaria), Vitaminas & Cia (fast food), Pizza na Brasa (pizzaria), Ocasião 
do Sofá (comércio de sofás) e Nails 4'Us (manicure e pedicure). Informações: 
www.infofranchising.pt.  
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