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As multimarcas de luxo são alternativas para satisfazer clientes de várias idades e gostos, mas 
o cuidado com o marketing deve ser redobrado para não comprometer a identidade das grifes 
 
 
A Gamine já chegou a vender 80 marcas. Com a segmentação, hoje, a loja trabalha com oito 
grifesSe por um lado as tradicionais lojas multimarcas dominam o espaço das ruas e também 
em cidades menores, as multimarcas de luxo ainda são muito fortes nos shoppings e ruas de 
comércio de grife nos grandes centros. O crescimento das franquias de vestuário tem sido 
significativo no Brasil, especialmente nos shoppings, onde cerca de 50% das lojas são 
franqueadas. Mas isso não tem abalado os estabelecimentos multimarcas (que vendem roupas 
de diversas grifes) bem estruturados, especialmente quando o público alvo são os clientes das 
classes A e B.  
 
As principais vantagens das lojas multimarcas são a diversidade de produtos e a possibilidade 
de agradar pessoas de diferentes gostos e idades. Apesar disso, essas lojas, especialmente 
aquelas consideradas de luxo, têm que seguir um determinado padrão para criar uma 
identidade com o cliente. “Os clientes estão dispostos a pagar um sobre-preço para adquirir a 
marca, e isto se justifica por vários motivos: tradição, reputação, inovação, exclusividade”, 
explica o consultor Elias Frederico. 
 
As multimarcas de luxo têm a vantagem também de poder trocar de fornecedor caso a coleção 
não esteja agradando e ainda aumentar as compras de uma grife e diminuir as de outra, 
dependendo do interesse do consumidor. “O cliente é o termômetro para saber qual marca 
manter, quando aumentar ou diminuir as compras e até cancelar o fornecimento. Tem outros 
fatores que influenciam também como o serviço de entrega da grife”, conta Marta Tartari, 
proprietária da loja multimarca de luxo Gamine. 
 
A Gamine surgiu em Porto Alegre há 23 anos e atualmente são três lojas que comercializam 
oito grifes. “No início eu cheguei a vender 80 marcas, mas aí eu atingia todas as classes 
sociais e tinha muita concorrência. Se você vender roupas baratas, tem que competir com as 
lojas de departamento que conseguem tudo por um preço mais baixo. Então fui segmentando 
e cheguei nessas oito marcas, mas sempre faço uma avaliação para ver a satisfação dos 
clientes”, explica Marta. Ela conta ainda que prefere trabalhar com loja multimarca porque 
uma grife complementa a outra. “Com essa opção eu posso ter produtos de qualidade em 
todos os segmentos: roupas de festa, jeans, biquínis e ainda atingir pessoas dos 18 aos 60 
anos”, fala a proprietária. 
 
Proprietária da Gamine acredita que o marketing nas multimarcas de luxo é feito 
principalmente na vitrineUm problema enfrentado nas multimarcas é como manter um padrão, 
uma identidade, apesar de oferecer diferentes estilos. Uma das medidas tomadas na Gamine é 
não misturar as grifes. “O marketing é feito mais pela vitrine. O que fazemos é montar as 
vitrines com uma marca só e mudamos conforme as grifes fazem as entregas na coleção. 
Dessa forma conseguimos dar espaço pra todas sem perder a identidade”, afirma Marta. “Os 
varejistas devem gerir o composto mercadológico da marca, principalmente a escolha do 
ponto, a exposição, a arrumação e a comunicação na loja consistente com aquele preconizado 
pelos fabricantes”, explica Elias. 
 
Para se inserir no mercado multimarcas e conquistar um clientela fiel, especialmente quando 
falamos no segmento de luxo, é necessário um investimento inicial com marketing, mas depois 
dessa fase as vendas compensam. Os clientes da Gamine, por exemplo, têm uma média de 
gastos entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil em cada compra. “Alguns clientes chegam a gastar de R$ 6 
mil a R$ 10 mil por mês ou mesmo em uma única compra”, conta. “Independente dos motivos 
que tornaram a marca diferenciada, os fabricantes investiram um grande esforço e recursos 
nas atividades de marketing e cabe aos varejistas trabalhar muito bem a marca no ponto de 
venda, para transmitir toda a experiência esperada pelo cliente na loja”, esclarece o consultor. 
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