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Grifes lançam segunda marca para atingir consumidores diferentes. 
 
Em busca de novos mercados, grifes tradicionais apostam na criação de outras marcas para 
alcançar outro público-alvo. Algumas destas "crias" alcançaram tanto sucesso, que chegam a 
dividir a atenção dos consumidores com as grifes originais. O processo é interessante, acreditam 
os lojistas, mas é preciso ter cuidado na hora de identificar o posicionamento.  
 
A diretora de Marketing do Instituto Brasileiro de Moda (IBModa), Luciane Robic identifica esta 
mudança como um movimento de uma nova geração de lojistas preocupados com o branding, ou 
seja, sua marca. "Todo mundo se veste para mostrar seu perfil, seus gostos. Antes, a marca era 
uma questão de etiqueta. Mas agora os lojistas já compreendem que o gerenciamento de marcas 
é fundamental para a moda", explica.  
 
A estilista Andrea Saletto está no mercado há 27 anos, com a marca que leva seu nome. No 
início, lembra Andrea, boa parte de sua produção era destinada à venda em lojas multimarcas, 
mas, com o tempo, foi se concentrando na própria marca.  
 
"Senti que havia me afastado do mercado de multimarcas, que é grande no Brasil, e decidi criar a 
Permanente, com este foco, há oito anos. As coleções possuem o mesmo DNA, por serem criadas 
pela mesma pessoa. A Permanente é mais jovem, básica, com um preço mais baixo, para atender 
às lojas multimarcas de todo o País. Veste a mulher que precisa de um guarda-roupa para 
trabalhar e depois sair para jantar, ir ao cinema ou a uma happy hour", detalha Andrea. 
 
Maria Bonita cria marca para ter produção maior 
 
Outra marca que buscou a expansão para atingir um público com outro poder aquisitivo foi a 
Maria Bonita, ao criar a Maria Bonita Extra, em 1991. Alexandre Aquino, sócio-diretor das 
empresas lembra que a nova marca foi um desdobramento natural, visando à produção em maior 
escala. Com o tempo, a "filha" foi criando sua própria personalidade.  
 
"Com a evolução da marca, modificamos o posicionamento, criando uma nova identidade em 
1996 e 1997. Sempre que se cria uma segunda marca, a tendência é associar à original no início e 
depois separar, para que cada uma tenha sua identificação. O ideal é que andem paralelamente. 
Hoje, as marcas funcionam como fossem duas empresas, com equipes de estilo, marketing, 
administração e departamento de Recursos Humanos (RH) independentes. Afinal, são mundos e 
públicos diferentes", esclarece Aquino. 
 
Luciane lembra que um ponto importante é ter a independência das marcas bem delimitada, com 
estilo e nomes diferentes dos originais, para não desagradar aos públicos, que são diversos. "Uma 
empresa que faz muito bem esta segmentação é o grupo Armani, que sob seu guarda-chuva 
empresarial engloba empreendimentos como hotéis e lojas de decoração. A organização se 
preocupa em demarcar uma personalidade para cada marca, pois muitos clientes do braço de alta 
costura, a Giorgio Armani, odiariam ter seu espaço dividido com quem usa a grife dos jovens, a 
Armani Exchange", exemplifica Luciane.  
 
Grife é criada para atender a demanda  
A criação de uma segunda marca também acontece para atender demanda do público. Katia 
Rafaela Rego Barros, proprietária da Raffa´s, de moda infanto-juvenil, percebeu que, mesmo 
vestindo crianças e adolescentes de até 14 anos, sua loja com temática infantil afastava as 
meninas mais velhas. A decisão pela separação de estilos trouxe as adolescentes para a nova loja.  
 



"Enquanto a Raffa´s vende roupas, móveis, acessórios para as grávidas, bebês e crianças até seis 
anos, a Maria Felipe vende dos seis aos 12, 14 anos. As meninas dessa idade já se acham 
mocinhas. Agora temos uma loja que atrai a atenção delas. O planejamento de cada uma é feito 
individualmente. Prestamos muita atenção no que as crianças gostam e criamos os modelos. A 
Raffa´s vende mais, pois tem mix de produtos maior e os preços são mais altos. Na Maria Felipe, 
o mix é composto basicamente por roupas e acessórios", lembra Katia.  
 
Depois de alcançado o sucesso, as marcas competem entre si, afirmam os lojistas. Mas a 
competição é saudável, e esperada, pois as grifes dividem a mesma paternidade. "A separação é 
sutil, pois crio as duas coleções. O estilo é o mesmo, as tendências também, o que varia são os 
materiais. A Permanente é uma marca jovem, que está se firmando no mercado. Ultimamente, 
tenho feito mais desfiles da segunda marca para que se torne mais conhecida, no Brasil e no 
Exterior", afirma Andrea Saletto, que também usa a segunda marca para exportação. 
 
A diretora de Marketing do IBModa lembra ainda que a marca geradora deve estudar até onde 
pode estender seus domínios com a criação de novas marcas. Luciane conta que uma experiência 
ruim pode acabar com a reputação de uma marca. "A Pierre Cardin perdeu força e foco por 
estender seus domínios. Fez de tudo e tornou-se uma marca superficial", conclui. 
 
Compra de marca pode ser a solução  
Outra forma de expandir a oferta de produtos para outros públicos é adquirindo uma marca. Este 
foi o caso da Folic, que comprou há três anos a Checklist.  
 
A marca para jovens foi reformulada e hoje atende à jovem universitária em seu dia-a-dia, 
enquanto a Folic atende à mulher acima dos 30, afirma Marcelo Sotto Mayor, gerente de 
Marketing da Folic e Checklist.  
 
"Claro que existem momentos em que a jovem compra Checklist para seu dia-a-dia ou final de 
semana, mas quando precisa de um visual mais sofisticado, para um estágio ou evento, recorre 
às peças da Folic. Da mesma forma, as mães que se vestem na Folic, mas acompanham as filhas 
nas compras da Checklist, compram também uma saia, uma blusa", esclarece Mayor. 
 
O segredo para que esta interferência não seja negativa para as duas marcas é, segundo Mayor, a 
separação de equipes. Folic e Checklist só dividem as equipes de marketing e comunicação visual 
por uma questão de praticidade. "Mesmo tendo o marketing unificado, as ações são diferentes, de 
acordo com o público", explica. 
 
Fonte: Jornal de Commercio, Rio de Janeiro, 26 abr. 2006, Jornal do Lojista, p. B-11. 


