
Grifes se rendem às franquias para expandir 
Analisa Spaggiari 
 
 
As grifes de moda estão se rendendo ao franchising e emprestando seus nomes 
famosos a investidores anônimos. Essa é uma mudança positiva para o setor, já que 
há cerca de três anos existia um preconceito em expandir a rede por meio de 
franquias, pois os empresários do ramo acreditavam que isso popularizaria a marca, 
que na maioria das vezes são voltadas aos consumidores das classes A e B. 
 
No entanto, consultores de franchising garantem que relacionar franquias com 
popularização da marca é um mito criado pelos donos das grifes, pela falta de 
conhecimento de como realmente funciona o sistema de franchising. Hoje, muitos 
deles sabem que, com um planejamento estratégico bem elaborado, qualquer marc a 
de grife pode se expandir sem prejudicar a imagem perante o público-alvo. Tanto que 
os especialistas acreditam em uma tendência de as marcas famosas se tornarem cada 
vez mais adeptas do franchising — seja com expansão mais tímida ou com a abertura 
de um grande número de lojas. 
 
De acordo com Paulo Ancona, consultor da Vecchi & Ancona Consulting , empresa 
especializada em franchising, cada rede tem sua estratégia. “Algumas grifes têm 200 
franquias, como o caso da Arezzo , outras se expandem com mais unidades próprias, 
mas não deixam de investir na franquia para alcançarem regiões mais distantes da 
cidade natal”, explica.  
 
É o caso da Strutura, rede de franquias de moda feminina há 20 anos no mercado 
“Nossa prova de que não temos medo da popularização pelo franchising é que das 34 
lojas no País, 12 já são franqueadas e vamos continuar apostando neste sistema para 
expandir”, diz Fuad Fader Júnior, presidente da rede.  
 
Cabe a cada uma escolher estrategicamente o ponto. Para Ancona, é preciso tomar 
cuidado na escolha do ponto, pois, caso esta seja errada, pode “sujar” a marca da 
empresa. Pessoas que vão atrás de grifes estão buscando exclusividade — e gostam de 
ver a sua loja preferida localizada em um bairro mais nobre. 
 
Em São Paulo, por exemplo, os shoppings mais disputados entre as grifes da moda são 
o Iguatemi , Morumbi e Anália Franco . Já os bairros preferidos são o Itaim, Morumbi e 
Jardins. Sabendo disso, a Carmem Steffen , rede de calçados e acessórios, apostou 
nesses pontos. As lojas da marca na Capital estão nos Shoppings Anália Franco, Villa 
Lobos e outras serão inauguradas ainda este ano nos Shoppings Higienópolis e 
Iguatemi. Em outras regiões do Brasil, onde estão espalhadas as 59 unidades da rede, 
a escolha sempre se deu por pontos em locais mais nobres. “Fazemos sempre uma 
análise do ponto e público-alvo da região”, conta Dade Dienstbach, gerente nacional de 
franquias da marca.  
 
Exclusividade 
 
As grifes estão cada vez mais atentas à exigência de exclusividade das consumidoras. 
Na Carmem Steffen , por exemplo, todos os sapatos possuem um diferencial. Em cada 
coleção, a grife lança cerca de 250 modelos. “E cada loja recebe até 6 pares de cada 
modelo”, diz Dade. Para isso, a empresa conta com 400 bordadeiras e dois estilistas.  
 



Outra empresa no ramo de acessórios, especializada em bijuterias, é a Morana . Dois 
estilistas na frente da área de produção gerenciam outros dez que fazem a produção e 
criação das peças. “Uma loja de acessórios precisa se voltar para a exclusividade. As 
pessoas gostam do trabalho artesanal, pois o industrial elas encontram em qualquer 
lugar”, acredita Eduardo Morita, diretor da rede.  
 
Assim como nos acessórios, a exclusividade na hora de comprar calças e blusas 
também é quesito básico da grife. A Strutura conta com um estilista para criar suas 
peças.  
 
A história é igual para a Ecos Jeans , moda feminina. Há 27 anos no mercado e 3 no 
formato de franquia, a marca tem três estilistas. “A expansão permite que nossos 
produtos, mesmo exclusivos, alcancem regiões mais distantes, mas com foco no 
público-alvo”, avalia Edison Annunzio, sócio da rede. 
 
Outras marcas renomadas no mercado, como a Forum , M.Officer , Ralph Lauren e 
Levi’s também são adeptas do franchising. . “Elas tem um cuidado muito grande com a 
expansão”, afirma o consultor Marcelo Cherto. “A Richard’s, de roupas masculinas, por 
exemplo, só entra em shopping onde a concorrência é do mesmo nível, como a Hugo 
Boss ”, conta. 
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