
NEGÓCIOS & FRANQUIAS
As novidades e as tendências do mercado EDIÇÃO: WAGNER ROQUE

O plástico virou fashion
O material, que já foi sinônimo
de mau gosto, agora chega
aos endereços mais badalados
da moda e da decoração

Durante anos e anos, o plástico era
tido como um material de segun-
da linha, usado para fabricar pro-

dutos baratos, voltados para os consumi-
dores de menor poder aquisitivo. Aos pou-
cos, porém, o antigo preconceito diminuiu
de forma considerável e, nos últimos tem-
pos, o plástico acabou por conquistar tam-
bém os consumidores mais abonados e de
gosto refinado. De acessórios a móveis e
objetos de decoração, o plástico agora ga-
nhou um novo status. Tornou-se fashion
e passou a fazer parte dos trabalhos de
muitos designers e estilistas famosos. Es-
tá presente também nas vitrines de al-
guns dos endereços mais badalados da
moda e da decoração.

A Grendene, por exemplo, que fabrica
as sandálias Melissa, inaugurou, em
agosto deste ano, em São Paulo, uma me-
galoja de 445 metros quadrados no cor-
redor mais badalado da capital paulista,
a rua Oscar Freire, nos Jardins — a Gale-
ria Melissa. Criado para ser a primeira
concept store (loja conceito) da marca, o
local exigiu investimentos de 2,2 milhões
de reais e vende de camisetas a móveis
feitos com plástico, além, é claro, das mais
recentes coleções da sandália. Os produ-
tos levam a assinatura de figurinhas ca-
rimbadas do mundo da moda e do design,
como os irmãos Campana e o estilista Ale-
xandre Herchcovitch. O anglo-egípcio Ka-
rim Rashid, que assina a mais nova cole-
ção da Melissa e é um dos mais respeita-
dos designers industriais do mundo, este-

ve na inauguração da loja, que funciona-
rá como uma porta de entrada de suas
criações no Brasil, entre elas, vasos, lumi-
nárias e copos.

Com ares futuristas, o espaço foi pro-
jetado pelo designer e ilustrador carioca
Muti Randolph, responsável por cenários
de badaladas casas noturnas do Rio de
Janeiro e de São Paulo. Ele também res-

2.000
REAIS é quanto

chega a custar uma
cadeira de plástico
da marca italiana

Kartell
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ponde pela criação dos cenários do São
Paulo Fashion Week, o maior evento de
moda do Brasil, desde a sua criação, há
15 anos. Na loja, um jardim só com flo-
res e plantas de plástico, consideradas
de mau gosto em outros tempos, dão um

toque irreverente à decoração. A Melissa,
o principal produto da casa, fica expos-
ta em bolhas de plástico, mas toda a de-
coração deve mudar periodicamente, se-
gundo o diretor de marketing da marca,
Paulo Pedo.

Quando foi lançada no mercado, em
1979, a famosa sandália de plástico tinha
como alvo, em princípio, o público infan-

til e adolescente. Porém, nas últimas dé-
cadas, com os novos modelos criados por
estilistas de renome alguns até com
cristais Swarovski, a Melissa acabou por
conquistar as mulheres mais maduras,
não só no Brasil, mas também na Europa
e no Japão. Durante a última semana de
moda de Londres, por exemplo, diversas
modelos de primeira linha compareceram
ao evento com diferentes modelos da san-
dália brasileira nos pés, assim como já
aconteceu com as tradicionais sandálias
Havaianas, as maiores concorrentes da
Grendene, também fabricante do Rider.

MUSEU FRANCÊS - Outro reduto char-
moso do plástico, inaugurado em outu-
bro, também em São Paulo, é a Kartell.
O estabelecimento, instalado numa área
de 400 metros quadrados, está localiza-
do na alameda Gabriel Monteiro da Sil-
va, templo paulistano da decoração, e faz
parte de uma renomada rede italiana de
móveis, que possui 70 unidades espalha-
das pelo mundo. Primeira unidade da
marca na América Latina, a loja desem-
barcou no Brasil pelas mãos do casal
Sandra e Hélio Bork, donos da Montena-
poleone, uma sofisticada loja de móveis
e decoração, e de uma revenda de equi-
pamentos eletroeletrônicos da marca di-
namarquesa Bang & Olufsen.

Com aproximadamente 200 produtos à
venda, tudo de plástico, como mesas, ca-
deiras, prateleiras, bancos e objetos de de-
coração com as mais diferentes formas e
cores, a loja da Kartell em São Paulo re-
vende peças idênticas às da matriz da
rede, localizada em Milão, na Itália. O des-
taque da última coleção, segundo Bork, é
a cadeira Louis Ghost, criada pelo desig-
ner francês Phillippe Starck, que custa
1.118 reais. Há outros modelos de cadei-
ras na loja que chegam a custar 2.000 reais
cada uma. De acordo com o empresário,
diversas peças produzidas pela Kartell,
fundada em 1949, fazem parte do acervo
do Museu Contemporâneo George Pom-
pidou, em Paris. ROBERTA SAVIANO

Atrás dos
euros
As redes de franquia
do país querem crescer
no Velho Mundo

á vai longe o tempo em que
a principal meta dos

franqueadores brasileiros era
exportar as suas lojas para
os países da América do Sul.
Agora, o principal objetivo de
muitas redes é abrir unidades
franqueadas em países ricos,
sobretudo na Europa, onde
elas acreditam que há
espaço para suas marcas.
Para abrir o mercado no
Velho Continente, 11 marcas
nacionais participaram pela
primeira vez do Salón
Internacional de La Franquicia,
realizado em outubro, em
Valencia, na Espanha. O evento
reuniu 350 redes.

A parceria entre a
Associação Brasileira de
Franchising (ABF) e a Agência
de Promoção de Exportações
(Apex) viabilizou a montagem
do Pavilhão Brasil na feira.
Participaram do evento as
redes Carmen Steffens
(calçados femininos), China in
Box (fast-food), Bit Company
(cursos profissionalizantes),
Bon-Grillê (fast food), Lilica
Ripilica (roupas infantis),
Livraria Nobel, Golden Services
(reparos em calçados e
roupas), Movimento (moda
praia), ShowColate (confeitos),
Vivenda do Camarão (fast-food)
e Wizard (ensino de idiomas). 
RICARDO OSMAN
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