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Tradicional fabricante de roupa infantil, com 35 anos de mercado e 17 franquias 
espalhadas pelo Brasil, a Tyrol enfrenta este ano o desafio de ampliar presença nas 
lojas multimarcas. O diretor responsável por franquias e multimarcas, Isaac Dayan, 
participa da 26ª edição da FIT-Feira Internacional do Setor Infantil/Teen e Bebê com o 
propósito de colocar em curso a estratégia da empresa para elevar de 18 mil para, 
pelo menos, 30 mil a quantidade de peças da linha outono/inverno vendidas para a 
rede multimarca.  
 
Números da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções (Abit) mostram 
um mercado crescente. Segundo a entidade, as vendas de roupas infanto-juvenil e 
bebê cresceram 14% em 2005 e somaram US$ 2,4 bilhões. O segmento responde por 
15% da produção de vestuário com 900 milhões de peças. As roupas para meninas 
ficam com 70% desse total.  
 
A mostra, que acontece até amanhã, 25, no Expo Center Norte, em São Paulo, conta 
com 158 expositores e espera a presença de 14 mil lojistas, informou o diretor da 
Humberto Rebonato, da Interfeiras Eventos, organizadora da feira, que conta com 
aumento de 5% no número de participantes deste ano e projeta faturamento próximo 
a R$ 100 milhões, a partir do evento.  
 
Este ano deve ser melhor para a coleção outono/inverno já que os estoques estão 
baixos porque as compras foram fracas em 2005, disse o diretor da Petistil, Renato 
Marcelino, que estima aumento de 30% para a coleção, mas não informa números.  
 
Para o executivo da Tyrol, a ação de fortalecimento nas multimarcas não atrapalha os 
negócios das franquias. "As coleções para as franquias são maiores e as vezes a 
multimarca até ajuda divulgando a marca", afirmou Dayan. Hoje, disse, são cerca de 
100 pontos multimarcas. O objetivo é chegar a aproximadamente 150. A empresa 
inclusive contratou uma consultoria para preparar o mix mais adequado para esse tipo 
de loja.  
 
Não é a única ação da fábrica paulista para se fortalecer no mercado. No ano passado, 
informou Dayan, houve um trabalho de redução de preços na rede de franquias ao 
qual o executivo creditou a maior parte do crescimento de 32% nas vendas que 
somaram 330 mil peças, ante as 250 mil de 2004. A multimarca responde por cerca de 
25% das vendas totais, participação que Dayan pretende dobrar.  
 
A rede de franquias também será ampliada. A previsão é de novas unidades em Porto 
Alegre, Manaus e alguns municípios do interior como Ribeirão Preto. O faturamento da 
marca somou R$ 18 milhões em 2005 ante os R$ 13 milhões de 2004.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 jan. 2006, Indústria, p. C-2. 


