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Para estabelecer tendência, marcas devem acompanhar comportamento. 
 
Conquistar jovens mulheres da Zona Sul carioca não é uma tarefa fácil. Mas foi isso que grifes 
como Checklist, Leeloo e Maria Filó conseguiram. Hoje, jovens bem vestidas da cidade têm que 
ter no armário uma ou algumas peças dessas marcas, que prezam pelo estilo diferenciado. O 
mérito das marcas foi aproveitar uma mudança no perfil da consumidora. A moda ganhou tom 
mais jovial e romântico nos últimos anos, reflexo da conquista da independência feminina, que fez 
com que jovens de mais de 30 anos passassem a se cuidar mais e também ousar. 
 
Daniela Bailey, estilista e sócia da Checklist, grife de moda feminina criada em 1999, que tem 12 
lojas na cidade do Rio, uma em Niterói, uma em Petrópolis e outra em Fortaleza, não só vê esse 
movimento como também afirma que a mulher com média de 25 anos é quem dita as regras da 
moda hoje.  
 
"Focamos na faixa etária de 25 anos. Adolescentes podem usar roupas desse estilo e mulheres 
mais velhas também", completa. As roupas básicas com toque romântico dominam as vitrines da 
marca. "As peças mais procuradas são as saias e as camisetas básicas. Mas também há muita 
procura por vestidos e saias mais armadas. E não são só as jovens que vêm aqui comprar. As 
mães delas também", atesta.  
 
Uma impressão semelhante à de Déa Durão, gerente de novos negócios da Maria Filó. "Houve 
uma mudança no comportamento feminino, nos últimos anos. Elas passaram a ser mais jovens. 
Hoje, uma mulher de 45 anos usa, sem nenhuma dor de cabeça, uma roupa de alguém de 25 
anos. Elas estão cuidando mais do corpo e da mente. Não existe mais uma faixa etária que as 
obrigue a serem mais discretas, sóbrias. O comportamento e a atitude mudaram totalmente", 
resume. As 14 lojas da Maria Filó, espalhadas por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Búzios, Curitiba 
e Cuiabá, refletem esse comportamento. Mulheres com idades diversas, dos 18 aos 40 anos, 
procuram as calças jeans, os vestidos e as batas da marca. 
 
Para a coordenadora do MBA de Marketing de Varejo da Fundação Getulio Vargas (FGV-Rio), Rita 
Martins, esse novo comportamento acaba ajudando a consolidação de marcas como a Checklist, 
Maria Filó e Leeloo. "Todo esse movimento foi importante para a consolidação dessas marcas, 
mas isso apenas não justifica o sucesso que essas grifes fazem", diz.  
 
A escolha da mídia certa para a divulgação e do ponto comercial mais adequado e a realização de 
pesquisas de mercado com o objetivo de conhecer as clientes também são aspectos fundamentais 
que determinam a consolidação da marca. "A mídia não pode ser das mais populares, tem que ser 
uma revista de moda, ou algo do gênero. E o ponto comercial deve ser o mais adequado ao perfil 
da marca. Essas lojas não cabem em ruas muito populares ou em shoppings mais distantes da 
Zona Sul e do Centro", garante. 
 
Um conselho que a Maria filó seguiu à risca. Já a Leeloo preferiu ser mais moderada e colocar uma 
loja de ponta de estoque no Shopping Iguatemi, na Zona Norte da cidade, voltado para o 
consumidor mais popular. "Nossa loja no Shopping Iguatemi é ponta de estoque, com preços mais 
baixos", esclarece Mônica de Souza, gerente de marketing da grife que, perguntada sobre a 
possibilidade de expansão pela Zona Norte, é mais cautelosa.  
 
"Para fazermos unidades em shoppings mais distantes da Zona Sul e do Centro do Rio, teríamos 
que fazer uma grande pesquisa e ainda fazermos mudanças em alguns dos nossos produtos. 
Criamos a nossa moda a partir de nossas clientes. Não há como mudarmos isso agora", enfatiza. 
 



Já a Checklist tem lojas espalhadas pela Zona Norte, inclusive no Norte Shopping e no Shopping 
Nova América e comemora as vendas nessas unidades. "Temos muito público nesses dois 
shoppings. O Shopping Tijuca também é muito bom, com grande procura pelos nossos produtos", 
ressalta Daniela. Uma alegria que não faz esquecer o início da sociedade com a Folic, firmada em 
2000. "O começo da sociedade não foi nada fácil para a gente. Passamos uns dois anos tentando 
acertar a mão. Hoje, acho que estamos no caminho certo o que nos permite ir mais adiante", 
frisa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 e 18 jun. 2006, Jornal do Lojista, p. B-8. 


