
N a entrada do prédio que abriga a sede da
grife de moda urbana Ellus, no bairro de
Santo Amaro, zona sul de São Paulo, há um
painel que conta a história da marca por

meio de suas campanhas publicitárias. A primeira
foto, datada de 1978, retrata a propaganda Mania
de Você, que usava a música da roqueira Rita Lee
como pano de fundo. Mais à frente observa-se uma
peça publicitária de 1982 onde surgem trajes de
gosto duvidoso, passa-se para 1990 com modelos
em poses sensuais e, em 2000, a estrela da vez é a
modelo Kate Moss. Pelas imagens, percebe-se que

a Ellus, fundada em 1972 e cultuada como uma grife que
rompia barreiras, evoluiu e manteve-se na moda nesses úl-
timos 35 anos. O seu público, porém, mudou. "No setor de
varejo, é comum isso acontecer", diz Edson Zogbi, consul-
tor de varejo. Se antes a Ellus fazia sucesso com a garota-
da, hoje é uma marca destinada a um público mais madu-
ro, na faixa dos 30 anos. "Há uma lacuna na moda para jo-
vens de 20 anos", diz Nelson Alvarenga, presidente e fun-
dador da grife que fatura R$ 200 milhões por ano.

Esse espaço será preenchido no dia 1° de setembro, quan-
do a Second Floor, a grife de moda jovem da Ellus, estreará
no mercado. Será uma marca independente da Ellus, com
equipes de criação, de vendas e de planejamento separadas.
"A vantagem é que teremos sinergia na com-
pra de materiais e poder de barganha com os
fornecedores", diz Alvarenga, que revelou o
plano de negócios da empresa com exclusi-
vidade à DINHEIRO. As roupas da nova grife,
cujas pecas custarão em média R$ 300 cada
uma, serão encontradas apenas em locais
onde não há Ellus. "Queremos mais mercado e
não competição", diz Alvarenga. O objetivo é ter a
Second Floor em 200 lojas multimarcas no primei-
ro ano. O único lugar que será possível encontrar
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