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O grupo Marisol intensificará seu processo de internacionalização a partir do segundo semestre. 
Até o final de agosto a grife de moda infantil feminina Lilica Ripilica, que abre hoje os desfiles da 
edição primavera/verão 2006 do Fashion Rio, inaugurará duas lojas na Itália. A outra frente de 
expansão internacional do grupo é a marca Rosa Chá, cujo controle foi adquirido pela Marisol em 
abril. De acordo com o diretor de Marketing da empresa, Giuliano Donini, a idéia é fortalecer a 
atuação da grife nos Estados Unidos, onde já tem uma loja de marca própria em Miami e a Rosa 
Chá USA, responsável pela operação no país.  
 
O investimento nas duas operações italianas da Lilica é de R$ 5 milhões. A primeira unidade, em 
Nápoles, tem abertura prevista para o dia 26 de junho. A segunda e principal loja da Lilica na 
Europa ficará na Via della Spiga, que abriga grandes marcas em Milão. "Vamos esperar o fim da 
época de saldos para não desvalorizar a marca. Será a primeira marca brasileira no quadrilátero 
da moda italiana", diz Donini. Com as inaugurações a grife totalizará 13 lojas no exterior, com 
endereços na Colômbia, Peru, Líbano, Kwait, Catar e Portugal. Os próximos destinos devem ser 
Barcelona e Madri, na Espanha.  
 
A Rosa Chá Studio, por sua vez, focará seu crescimento no mercado norte-americano. A grife de 
Amir Slama - que manteve participação de 25% no negócio - terá seu planejamento internacional 
fechado nas próximas três semanas. Além de Miami, ela está também em Lisboa e um total de 18 
lojas, que chegarão a 25 até o fim do ano. A partir de agora a empresa deixará a São Paulo 
Fashion Week e concentrará seus lançamentos na semana de moda de Nova York, fortalecendo 
sua estratégia de crescimento no exterior. 
 
Sinergia nas operações da europa e estados unidos 
 
Donini explica que a idéia do grupo é realizar uma sinergia entre a operação da Lilica na Europa e 
da Rosa Chá nos Estados Unidos. "Quando cada uma das marcas estiver fortalecida em seu 
mercado a idéia é fazer um intercâmbio. Levar a Lilica Ripilica para o mercado americano e a Rosa 
Chá para o mercado europeu. Isso deve acontecer em cerca de dois anos", aponta. Em 2005 a 
Rosa Chá produziu uma média de 350 mil peças, enquanto a Lilica teve cerca de 8 milhões de 
peças produzidas com sua marca. Na semana passada foi acertada a contratação de Gil Karsten, 
31 anos e herdeiro da Karsten, como diretor de operações da Rosa Chá. 
 
O grupo Marisol ainda aposta em um inverno intenso e na Copa do Mundo como fatores de 
alavancagem de seus negócios em 2006. A fabricante de produtos de confecção e calçados tem 
como meta atingir um faturamento de R$ 500 milhões no ano, uma alta de 16,2% sobre 2005. 
Para atingir o resultado estão previstos investimentos de R$ 57 milhões, a serem aplicados na 
expansão industrial e na consolidação de marcas como a Pakalolo, voltada ao público adolescente 
e adquirida pela Marisol em maio do ano passado.  
 
Em 2005 a empresa faturou R$ 430 milhões, registrando um crescimento de 10% sobre 2004. O 
número ficou bem abaixo da expectativa do diretor de marketing da empresa, Giuliano Donini, 
que projetava um salto de 20% na receita da empresa no período. Segundo ele, o consumo 
interno e o câmbio fizeram com que o desempenho do primeiro trimestre de 2006 também ficasse 
aquém das expectativas. "Mas estamos adotando estratégias para reverter esse quadro e 
mantemos as projeções de crescimento", diz.  
 
Hoje o grupo é formado pelas infantis Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre; Marisol, para crianças de 0 a 
12 anos; Pakalolo; Mineral, para jovens; Criativa, para mulheres de 25 a 35 anos; e Worghon. 
Atualmente a Marisol é a marca que detém o maior volume de vendas do grupo, com uma 
participação de 40% em seu faturamento anual.  



A marca é vendida em lojas multimarca de todo país, a exemplo das demais marcas do grupo. As 
exceções são as marcas infantis, hoje vendidas sob a bandeira Lilica & Tigor em 104 unidades 
franqueadas em todo o Brasil. 
 
Grife e montadora apostam no glamour das marcas 
 
Em parceria com a Lilica Ripilica, a Citroën aposta no glamour das marcas para reforçar a 
visibilidade durante o Fashion Rio. A Citroën será parceira com a Lilica Ripilica no Fashion Rio 
2006. "O tema da campanha da Lilica Ripilica vai ao encontro das ações que a Citroën vem 
desenvolvendo para o público infantil, que busca trabalhar a imagem da uma empresa 
preocupada também com as futuras gerações", afirma o gerente de Promoção e Trade Marketing 
da Citroën do Brasil, Alexander Greif. 
 
Durante a temporada do Fashion Rio, a Citroën desenvolverá ações diferenciadas nas salas de 
desfile, distribuindo livros infantis que contam a história do pintor Pablo Picasso, além de 
sabonetes exclusivos com o formato do modelo. Escrito pelos ingleses Tony Hart e Susan Hellard 
em 1994, o livro pertence a coleção Crianças Famosas, e utiliza linguagem simples e direta. Com 
várias ilustrações, aborda o início de carreira do artista, demonstrando toda sua genialidade e 
capacidade de criação desde os primeiros anos de vida. 
 
Especialmente identificados para o evento, os veículos da marca circularão pela capital com o 
tema "Amor Perfeito - Quando você planta, o amor nasce", campanha apresentada pela marca 
Lilica Ripilica durante o Fashion Rio, permitindo ao público a associação entre as marcas Citroën e 
Lilica Ripilica.  
 
A Citroën aposta também no glamour do evento carioca para reforçar a visibilidade da marca. 
"Pela terceira vez participamos do Fashion Rio, por considerá-lo um dos maiores eventos de moda 
do país e acreditar ser um grande influenciador de compra" - acrescenta Greif. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 jun. 2006, Economia, p. A-5. 
 


