
Grupo Marisol organiza rede para crescer no varejo  
Vanessa Barone  
 
A central de negócios One Store é a nova investida do grupo catarinense Marisol - que neste ano 
deverá faturar R$ 500 milhões, quase R$ 100 milhões a mais do que em 2005. Trata-se do 
mesmo sistema de associação que já é adotado por varejistas como a Rede Smart de 
supermercados, do grupo mineiro Martins. A novidade é a adoção desse modelo pelo varejo de 
moda. 
 
Pelo sistema, indicado a pequenos varejistas que não conseguem competir com grandes redes, 
lojistas que vendem diversas marcas de roupa se associam à One Service - empresa operadora da 
rede, que pertence ao grupo Marisol. Essa associação tem como objetivo aumentar o poder de 
negociação dos varejistas com os fornecedores, diversificar o mix de produtos, melhorar a gestão 
e a comunicação.  
 
"Chamamos o negócio de rede de valor", diz Giuliano Donini, diretor de marketing da Marisol. "É 
ideal para o lojista que entende do negócio de moda, mas não tem capital. Ou que tem capital, 
mas não consegue expandir o negócio". Segundo ele, a rede de valor pode aumentar em pelo 
menos três vezes o faturamento das lojas associadas. "Na média, esse modelo de negócio cresce 
até mais do que isso."  
 
Para fazer parte do grupo, o primeiro passo para o lojista é adequar seu ponto de venda à 
padronização da rede One Store. A loja passa a usar a logomarca One Store na fachada, mas 
mantém seu nome original. Por contrato, o lojista deverá compor 50% de seu estoque com peças 
das marcas da Marisol, além de pagar royalties no valor de 5% de seu faturamento. "A intenção é 
potencializar o lojista que já está estabelecido no mercado", diz Donini. A loja também terá uma 
rede credenciada de fornecedores.  
 
Três lojas de roupas e acessórios no interior de São Paulo já levam a bandeira One Store: a 
Território dos Pés, de Campinas; a Renabeca, de Sorocaba; e a Espoleta, de Taubaté. Outras sete 
lojas estão em processo de remodelagem para se adequar aos padrões das lojas da rede e 23 
estão em negociação. Até o final do ano, serão 40 lojas no Estado. Até 2010, 400, em todo o 
Brasil. "Queremos chegar a 1,2 mil lojas, até 2015", afirma Donini.  
 
Para o consultor de varejo Alberto Serrentino, sócio da Gouvêa de Souza & MD, as centrais de 
negócios têm tido um crescimento altíssimo no Brasil nos últimos cinco anos. A vantagem sobre o 
modelo tradicional de franquia é o que o ponto de varejo já está implementado. "Não há o 
compromisso de capacitar um operador que muitas vezes não tem experiência, como no caso da 
franquia", diz. "A Marisol está sendo visionária ao levar o modelo para o varejo de moda." Dessa 
forma, diz ele, ela controla a distribuição de suas marcas e evita que virem "commodity".  
 
Para o professor Nuno Manoel Martins Dias Fouto, do Programa de Administração de Varejo 
(Provar) da Fundação Instituto de Administração, há uma vantagem competitiva nesse tipo de 
associação. "Mas é preciso haver um amadurecimento nas parcerias". Todas as partes do negócio, 
diz, precisam estar comprometidas e organizadas para trabalharem integradas.  
 
A Marisol nasceu como malharia, em Jaraguá do Sul (SC), e hoje também produz roupa pronta e 
calçados, com as marcas Marisol, Lilica Ripilica, Tigor T. Tigre, Worghon, Pakalolo e Mineral. Há 
cerca de um mês, associou-se ao empresário Amir Slama para criar a Rosa Chá Studio, de moda 
praia. Com 42 anos, o grupo possui nove fábricas e capacidade para produzir mais de 25 milhões 
de peças de roupas e 3,2 milhões de pares de calçados infantis por ano.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 e 15 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


