
Mvs.M abre em São Paulo sua primeira loja 
Fabiana Gitsio 
 
 
São Paulo, 3 de Setembro de 2003 - Experiência é motivada pelo bom desempenho do 
showroom da grife e vendas para 60 multimarcas pelo Brasil. A grife Mvs.M (ex-Maria 
versus Madalena), com pouco mais de dois anos, parte para sua primeira loja - 
experiência sustentada pelo bom desempenho de seu showroom, com vendas para 60 
multimarcas pelo Brasil. A estréia da Mvs.M no varejo próprio tem aporte inicial de R$ 
250 mil, ocorre em ponto privilegiado dos Jardins, em São Paulo, e garante visibilidade 
extra à marca, em ascensão meteórica desde que começou a se apresentar na Fashion 
Rio, o que vem ocorrendo há duas temporadas.  

Marketing caro  

"Loja própria representa um ‘marketing’ caro, mas que vale a pena por ficarmos mais 
expostos", entende a empresária Lucimara de Oliveira Wessely. "É um passo 
importante tanto do ponto de vista conceitual como do mercadológico", faz coro o 
estilista carioca Guilherme Mata, sócio de Lucimara e a alma da grife. A marca obteve 
um aumento de 33% nas vendas em sua coleção de verão, que inaugura o ponto. 
"Isso com toda a crise, choradeira e a incerteza de juros que não sabíamos em que 
patamar iriam se estabilizar", diz a empresária.  

A nova alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que o 
governador Geraldo Alckmin baixou de 18% para 12% para alguns setores - incluindo 
o têxtil - favoreceu os negócios da Mvs.M. "Obtivemos um custo melhor por parte dos 
nossos fornecedores, o que resultou em preços mais competitivos aos nossos clientes."  

Sucesso do Norte e Nordeste  

A distribuição da marca tem encontrado grande receptividade nos estados do Norte e 
do Nordeste, destino de 40% das 7 mil peças mensais de sua produção, em sistema 
terceirizado. No interior de São Paulo, a presença está assegurada nos municípios de 
Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara e Sorocaba, entre outros. Agora que tem loja 
própria, a grife tem pela frente o desafio de manter os clientes privilegiados que 
conquistou na capital - como as boutiques fechadas Claudete & Deca e Armazém 219 , 
além das lojas Doc Dog e a instalada no Hotel Lycra. . Lucimara garante que o risco foi 
calculado e prepara nova estratégia. "Para continuar vendendo para essas 
multimarcas, estudamos uma linha própria só para elas", diz a empresária.  

Os sócios já planejam a expansão da Mvs.M pelas vias do licenciamento, modelo em 
que se autoriza a abertura de loja, mas em que todas as despesas, ao contrário do 
franqueamento, ocorrem por conta do licenciado, que também vê-se obrigado ao 
pagamento de royalties. "Franquia é um investimento que ainda não podemos fazer", 
afirma a empresária.  

A Maria versus Madalena precisou mudar o nome devido à pendência judicial com uma 
confecção do Sul, registrada como Maria Madalena. A Mvs.M propõe uma moda que 
gravita entre o comercial e o conceitual, mas com preços mais acessíveis. Antes de 
tornarem-se sócios, Mata e Lucimara fizeram carreira em grifes importantes do cenário 
fashion nacional: Mata foi estilista da Forum entre 1998 e 2000, depois de ficar sete 



anos em Viena no ateliê de Maria Ober Frank e apresentações no extinto Phytoervas 
Fashion. Já Lucimara trabalhou durante 12 anos com Reinaldo Lourenço.  

Fornecedores de porte  

Nos primeiros tempos, os sócios enfrentaram problemas para impor-se como clientes 
das melhores tecelagens, que só trabalham com vendas mínimas de 10 mil metros 
lineares. Hoje, os fornecedores são do porte da Vicunha, Santaconstancia, Kalimo e 
Suntex. No patrocínio do Fashion Rio estão pesos-pesados como Tactel e Lycra, fibras 
presentes em 80% das peças das coleções criada pela Mvs.M.  

kicker: Estréia da empresa no varejo próprio tem aporte inicial de R$ 250 mil  
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