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Mesmo com o crescimento das franquias e das lojas exclusivas, o formato multimarca ganha 
força no comércio de rua e fora dos grandes centros 
 
 
Quem observa o perfil do varejo de moda nos principais shoppings de grandes cidades como 
Rio de Janeiro e São Paulo, pode ficar com a falsa impressão de que as tradicionais lojas 
multimarcas são coisa do passado. Os espaços são dominados por franquias e lojas 
licenciadas. Até mesmo os grandes magazines, como Renner e C&A, investem em coleções 
com marcas exclusivas para suas redes. Nesses centros, as multimarcas acabam se 
restringindo ao mercado de luxo, reunindo peças de estilistas badalados. Mas é só colocar o pé 
na rua para se deparar com uma profusão de pequenas e médias lojas de confecção com as 
mais variadas marcas de roupas.  
 
"Os magazines estão crescendo e aumentando tanto em tamanho quanto em número de 
cidades atendidas. Antigamente, eles estavam concentrados em áreas nobres dos grandes 
centros urbanos. Hoje, atraem consumidores de todas as idades e classes sociais", afirma 
Sandra Oliveira Wachholz, analista de mercado da Kyly Malhas, fabricante de moda infanto-
juvenil. Para a consultora de varejo Celina Kochen, cidades de menor porte, especialmente do 
interior, são o cenário perfeito para as multimarcas. Os grandes centros são praças formadoras 
de opinião e acabam sendo usados pelas empresas para divulgar melhor sua marca em lojas 
exclusivas. "As marcas precisam de visibilidade e por isso optam por lojas com a logomarca na 
porta", explica o consultor Edson D'Aguano, diretor da Consultive Gestão de Marcas.  
 
Mas não falta território para a atuação de lojas com roupas e acessórios de diferentes 
fornecedores. O gerente comercial da Malwee, Wilmar Rabouch, acredita que, independente do 
crescimento das franquias e lojas exclusivas, as multimarcas sempre terão espaço no mercado 
varejista de confecções. "Existe um grande número de consumidores que, mesmo 
freqüentando lojas de uma marca só, não deixam de comprar em lojas que oferecem mais 
opções", afirma o executivo. Ele acredita que há espaço para todas as empresas que investem 
continuamente na consolidação da marca no varejo de moda. "Basta cada um determinar o 
seu mercado e trabalhar bem ele", afirma.  
 
O empresário Gilmar Rogério Sprung, presidente da Cativa Têxtil, também não reclama de 
falta de mercado para seus produtos. "Estimamos que existam no Brasil mais de 200 mil 
pequenas lojas de varejo, todas multimarcas. Nós marcamos presença em quatro mil delas e 
estamos cada vez mais focados nesse mercado". A Cativa chegou a ter duas lojas próprias em 
shoppings de Blumenau e Joinville (ambos em Santa Catarina), mas recuou. "As vendas até 
eram boas, mas não o suficiente para fazer frente aos elevados custos dos shoppings. Hoje 
queremos ganhar mais espaço nas lojas dos nossos pequenos clientes de varejo", destaca o 
empresário. 
 
Mudança de planos 
Quem também decidiu focar seu mercado em lojas multimarcas é a Naguchi, marca que vem 
ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional. Logo que foi criada, em 1993, a 
empresa abriu lojas próprias em shoppings da região Sul e se preparou para investir no 
sistema de franchising. Hoje, a proposta é outra. "Estamos investindo forte nas lojas 
multimarcas e com esta estratégia crescemos muito nos últimos anos. Já temos mais de 1,3 
mil pontos-de- venda no país", afirma Eugênio Warmiling, gerente de marketing e vendas da 
empresa. Ele conta que a proposta de investir em franquias esbarrou nos altos custos de 
manter lojas em shoppings e na dificuldade de encontrar franqueados capitalizados. 
 
Mesmo sem ter o nome estampado na fachada das lojas, Warmiling não vê a multimarca como 
uma opção complicada para divulgar e fixar a marca Naguchi. "Eu acho que ela fideliza tanto 
quanto uma franquia, a diferença é que isso vai depender da parceria que se faz com os 
lojistas. Nós trabalhamos preferencialmente com lojas que dão espaço para nossos produtos, 
colocando a Naguchi como, no máximo, terceira marca em prioridade no ponto-de-venda", 



afirma. Para ele, se fosse crescer pelo sistema de franquias ou de lojas próprias, a Naguchi 
também levaria muito mais tempo para ter a abrangência que tem hoje. 
 
"Não é difícil fazer a marca aparecer", acredita Sprung, da Cativa. "Procuramos ser expressivos 
para a loja e isso, por si só, já dá visibilidade. O produto é o maior chamariz. Em alguns 
pontos-de-venda, chegamos a representar mais de 50% do negócio", afirma o empresário. 
Para conquistar esse espaço, marcas como a Cativa investem constantemente em materiais de 
merchandising no ponto-de-venda, como sacolas, banners, e cartazes. Outdoors são colocados 
nas cidades em parceria com os principais clientes. "Pesquisas já mostraram que, muitas 
vezes, a compra é definida no ponto-de-venda. Nossos clientes valorizam nossa marca, 
destacando nossos produtos na vitrine", afirma Sandra Wachholz, da Kyly. "A loja tem que ser 
uma extensão da fábrica" acrescenta Warmiling.  
 
Poder do varejo 
Para o consultor Elias Frederico, diretor de planejamento do Instituto Brasileiro de Moda 
(IBModa), o segmento de confecção deveria se espelhar na relação entre indústrias e 
supermercados. "Os supermercados não vendem mais produtos, mas espaço para os 
fabricantes apresentarem os produtos aos consumidores", afirma. Na avaliação do consultor, 
essas marcas perceberam que o poder está nas mãos do varejo, pois é o ele que se relaciona 
com o consumidor e que detém a informação sobre consumo. Por isso, as confecções precisam 
encantar os donos das lojas antes do cliente final. "O varejista precisa sentir orgulho da marca 
e acreditar que ela realmente é desejada", afirma Frederico, que já gerenciou o segmento 
dentro das Lojas Pernambucanas. 
 
Empresas como Malwee e Kyly garantem que, mesmo com a consolidação das marcas, o foco 
é continuar investindo em multimarcas. A Kyly conta com uma loja própria junto à fábrica em 
Pomerode (SC) mas, segundo a empresa, o único objetivo do ponto-de-venda é servir de 
referência para seus clientes lojistas. "Ela é uma bandeira da marca. Além disso, é fonte 
inspiradora para as multimarcas", afirma Sandra. Para a analista de mercado, o desempenho 
dos produtos Kyly no varejo é garantido por um contato estreito com os lojistas, que permitem 
uma relação de longo prazo.  
 
Em 38 anos de história, a Malwee também prefere continuar em sua estratégia de só atuar no 
varejo multimarca. "Trabalhamos num sentido inverso ao de lojas exclusivas. Procuramos 
pulverizar o máximo nossas vendas, nosso limite é o padrão de venda adequado à marca", 
afirma Wilmar Rabouch. Para o executivo, a única dificuldade é fazer o cliente comprar pela 
primeira vez. Depois, o giro dos produtos determina as novas encomendas. Para Rabouch, 
uma das vantagens em vender para multimarcas é comparar as vendas da marca com os 
concorrentes. "Também temos a tranqüilidade de que o lojista não está dependendo apenas da 
Malwee para garantir o desempenho de seu negócio", afirma. 
 
Vantagens para o lojista 
- Não ficar refém de um único fornecedor; 
- Autonomia para escolher as melhores coleções da temporada; 
- Liberdade de escolher produtos que mais se encaixam no perfil do cliente; 
- Possibilidade de atender número mais diversificado de clientes; 
- Autonomia para definir quando lançar uma coleção e quando liquidar; 
- Livre escolha do projeto arquitetônico da loja, sua linguagem e vitrine. 
 
Mais autonomia 
E para o lojista, qual será a vantagem de um varejo multimarca? Para Celina Kochen, a 
liberdade em escolher os fornecedores é uma das principais motivações. "Ele pode vender suas 
marcas preferidas e, entre elas, escolher os produtos que mais se adequam ao perfil do seu 
cliente", afirma a consultora. Frederico concorda: "É bom não ficar refém do desenvolvimento 
de uma única fonte". Além disso, o lojista multimarca é livre para definir questões como 
arquitetura do ponto-de-venda, lançamento de novas coleções e hora certa para liquidar 
estoques. Numa franquia ou loja licenciada, ele precisa seguir regras estabelecidas pelo 
franqueador. "Essa independência faz com que ele possa até mesmo migrar de mercado", 
afirma D'Aguano, da consultive gestão de marcas. 



Foi para ter mais autonomia que a empresária Laís Camargo optou por uma multimarca ao 
abrir a loja Baba de Moça, há cinco meses, em Santo André (SP). Ela conta que chegou a 
pensar em uma franquia, mas achou as exigências muito grandes para quem nunca teve um 
negócio. "Era se arriscar demais", comenta. Laís também não quis abrir mão de decidir o mix 
da sua loja. Além de vestidos, saias, blusas e jeans, ela vende lingerie, biquíni e acessórios 
como bijuterias. "Se eu tivesse uma monomarca, é bem provável que não teria essa abertura", 
afirma a lojista.  
 
Outro ponto forte da multimarca, segundo Laís, é poder mesclar produtos com estilos e preços 
diferenciados. "É claro que há um limite nessa diversificação. Sei que não posso perder a 
identidade da loja, mas consigo atingir um público maior vendendo roupas básicas e outras 
antenadas com a moda. Tenho peças com estilos parecidos, mas com preços diferenciados 
para atender consumidores com menor poder aquisitivo", explica a empresária.  
 
Depois de cinco meses de experiência, Laís só lamenta alguns percalços na relação com 
fornecedores. "Muitas fábricas ainda não estão preparadas para atender a demanda. Há 
fornecedores que prometem o que não podem cumprir, entregam fora do prazo e não mandam 
a grade completa", reclama. Hoje, ela procura escolher empresas mais comprometidas com a 
sua loja, entre elas a Naguchi. A empresária também destaca a importância das marcas 
investirem em merchandising no ponto-de-venda. Para Laís, adesivos, banners, sacolas e 
catálogos bem feitos ajudam muito a passar credibilidade para o cliente, principalmente no 
caso das marcas ainda pouco conhecidas. 
 
Variedade de opções 
No mercado desde 1986, a Havan, rede de lojas de departamento com nove megalojas em 
cidades de Santa Catarina e Curitiba, trabalha com mais de 600 fornecedores. Para Cristina 
Sapata, assessora de marketing, o limite é o espaço físico e o foco definido para cada uma das 
seções da loja. "Quanto mais marcas, maior o número de opções que oferecemos aos nossos 
consumidores. A vantagem é que todos os dias temos um produto novo para oferecer", 
destaca. A preocupação da rede é organizar toda essa variedade de forma que o cliente 
encontre fácil o que precisa.  
 
A organização de uma loja multimarca merece mesmo uma atenção especial. "Acredito que, se 
as marcas dizem algo ao consumidor, elas deveriam ser expostas em ilhas ou corners, cada 
qual com a sua ambientação e comunicação visual. Somente assim o potencial de uma marca 
é alavancado", afirma Frederico. O consultor ressalta que tudo depende do espaço disponível 
na loja e do número de fornecedores. "Uma quantidade enorme de marcas com pouca 
variedade dificulta a coordenação das coleções e acaba não agregando valor na montagem dos 
looks. Também não adianta amontoar marcas diferentes num mesmo ponto-de-venda", 
aconselha.  
 
O que se percebe é que as multimarcas ainda são maioria no varejo brasileiro de confecção, 
mas precisam fortalecer o nome da loja, dentro e fora do ponto-de-venda. A cumplicidade dos 
fornecedores com o varejista é fundamental para que isso ocorra. "A primeira condição é que a 
marca do fornecedor seja forte", afirma Frederico. Para o consultor, uma marca precisa 
mostrar personalidade marcante, coerência de posicionamento, diferenciação e muita inovação 
se quiser sair da vala comum. E o lojista tem que saber identificar essas marcas. "Hoje, temos 
uma profusão de marcas que acabam confundindo o consumidor. Poucas são aquelas que 
estão fixadas no seu imaginário. E um nominho a mais ou a menos não vai aparecer mesmo". 
 
Uma relação delicada 
No relacionamento com os fornecedores é preciso tomar cuidado para a loja não perder a 
identidade e não se tornar dependente de determinada marca 
 
O que mais chama atenção no seu ponto-de-venda: o nome da loja ou das marcas que você 
vende? Para Gustavo Carrer, consultor do Sebrae-SP, essa é uma questão importante para o 
varejo multimarca. Muitos lojistas exploram tanto uma marca em detrimento do nome da loja, 
que acabam sem identidade própria. Há dois problemas decorrentes desta atitude. O primeiro 
é o risco de ficar dependente a ponto de enfraquecer o negócio se, porventura, ocorrer 



descontinuidade no fornecimento. "Se a loja criar uma identidade muito forte com uma marca, 
sofre demais ao perdê-la e terá que fazer um esforço enorme para reconstruí-la", afirma 
Carrer. 
 
O segundo problema é a dificuldade em tornar o cliente fiel à loja. Se o consumidor é atraído 
apenas pela marca, não vai hesitar em comprar o produto no concorrente, se assim lhe 
convier. Para o consultor, o cuidado com a identidade da loja vale não só para a fachada da 
loja, mas também para o merchandising no PDV. Banners, adesivos e outros materiais de 
fornecedores não devem comprometer a visibilidade do nome da loja. Campanhas de mídia em 
parceria com fornecedores também devem ter a proposta de fixar o nome da loja tanto quanto 
o da marca.  
 
Gustavo Carrer é um dos consultores participantes do projeto "Os Quatro Cantos da Moda", 
lançado pelo Sebrae-SP em abril passado. Hoje, cerca de 650 micro e pequenos empresários 
de indústrias e lojas de confecção participam dos cursos, palestras e oficinas oferecidas pelo 
projeto. Segundo Cristiane Rebelato, analista do Sebrae-SP, o objetivo é melhorar o 
relacionamento entre indústria de confecção, varejistas e facções. Dividido em três fases, cada 
uma com um ano de duração, o projeto vai trabalhar com 28 temas. "Na primeira fase, 
mostramos os principais itens que impactam no desempenho de uma loja: adaptação do mix 
de produtos ao público-alvo, merchandising de loja, atendimento e pós-venda", afirma Carrer. 
Para o consultor, a indústria precisa dar mais atenção aos pequenos lojistas, que juntos 
formam uma força de vendas importante para o segmento. 
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