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NaClubeChocolate,a
horaédereestruturação

Consumo vive período de retração no País, causado
principalmente pelo alto endividamento da classe média

A Clube Chocolate, grife
com lojas na Oscar Freire,
no Shopping Iguatemi e no
Rio de Janeiro, está em cri-
se. O primeiro sinal foi o de-
saparecimentodaspeças im-
portadas durante o ano pas-
sado. Em fevereiro, os res-
taurantes das unidades de
São Paulo foram fechados.
Desde o começo de janei-

ro,sóciosdaÍntegra,consul-
toriaqueparticipoudarees-
truturação da Parmalat, se
instalaram na sede na com-
panhia, no Rio. O objetivo é
resolver problemas de ges-
tão e entregar a empresa
saudável até o fim do ano.

“O faturamento das lojas
caiu entre 20%e40%.Nãocha-
mamos de crise, mas de situa-
ção especial”, diz um dos res-
ponsáveis pela reestrutura-
ção, Nelson Bastos. “O varejo
está passando por ummomen-
tocomplicado.Por issoas liqui-
dações não acabam.” Os des-
contosde50%daClubeChoco-
late, que é controladapelo gru-
potêxtilportuguêsRiopele,de-
vem durar até o fim demarço.
Segundo Bastos, a falta de

importados nas lojas não está
relacionada às fiscalizações da
ReceitaFederal,mas,sim,ara-
zões de ordem gerencial. O re-
sultado poderia ter sido pior,
não fosse a inauguraçãoda loja
do Shopping Iguatemi, em
2006, que diluiu os impactos.
“Os custos fixos estavam altís-
simos.Esseramode luxopreci-
sapassarporumareestrutura-
ção geral.” ●

Sinalamarelo
paragrifesdeluxo

Patrícia Cançado

Nomundodamoda,março é
tradicionalmente o mês de
estréia das coleções de outo-
no-inverno nas lojas. Mas,
nesteano,asgrifesde luxose
viramobrigadasaromperes-
sa regrae esticar a tempora-
dadedescontos–que,emge-
ral, começa em janeiro e ter-
mina em fevereiro. Os anún-
cios de liquidação nos jor-
nais e nas fachadas das lojas
nessaépocadoanosãosinto-
máticos: o segmento que
sempre se orgulhou de pas-
sar ao largo das constantes
crises de consumo do País
não andamais omesmo.
“Não podemos falar em

crise porque existem mar-
cas que estão muito bem.
Mas há uma retração nas
vendas”, diz o sócio da MCF
Fashion,CarlosFerreirinha.
“Oanode2006foidifícilpara
a moda de maneira geral. A
classe média ‘aspiracional’,
que alimenta o crescimento
domercado de luxo nomun-
do inteiro, está endividada
no Brasil. Além disso, esse
segmento sofreu o impacto
do episódio .”
Como as vendas no ano

passado ficaram aquém do
esperado, os estoques fica-
rammais altos que de costu-
me. E as coleções novas só
costumamsercolocadasnas
araras quando uma boa par-
tedaspeçasantigasédesova-
da. É uma regra clássica do
varejo demoda.
No começo da liquidação,

osdescontoseramde30%ou
40%. Hoje já chegam a 50%
na Hugo Boss, Versace, Ca-
valli e Giorgio Armani e a
60% no Empório Armani e
na D&G, a marca jovem do
Dolce & Gabbana. Nenhum
dos representantes das gri-
fes se disponibilizou a falar
sobrenegóciose importação
nomomento.

Apromoçãodaslojasdogru-
po Armani e D&G vão até o fim
de março. Apesar das liquida-
ções estendidas, o grupo tem
planos de fazer investimentos
noPaís, comaberturadedez lo-
jas da grife Armani Exchange
em três anos. Duas já foram
inauguradas no final de 2006.
“Normalmente, quando vo-

cê dá descontos por tanto tem-
po,vocêdemonstraqueasmar-
gens são altas e uma certa fra-
quezadamarca”, acredita oex-
diretor da Hugo Boss no Brasil
Claus Reinhardt. “No exterior,
as promoçõesvão até 50%,mas
duram um mês. Na Europa, o
consumo émais consistente.”

IMPORTAÇÃO DIFÍCIL
Desde 2005, quando os donos
dabutiqueforampegospelaPo-
lícia Federal na Operação Nar-
ciso e acusados de sonegação

fiscal, falsificação de documen-
tos,formaçãodequadrilhaecri-
mecontraaordemtributária, a
importação de mercadorias de
luxo tem ficadomais burocráti-
caedemorada, segundo impor-
tadoreseempresáriosdoramo.
“As roupas chegam aqui ve-
lhas.Paradesovar,temdeliqui-
dar”, diz a ex-executiva daDior
Brasil, AndreaFunaro.
Segundo a sócia da Access

Logistics Solange Crepardi, o
segmento de luxo ficou em evi-
dência depois do episódio Das-
lu. “Quase tudo o que está che-
gando de roupa de luxo na Re-
ceita Federal está parando”,
diz. “Para essas marcas, o que
importa não é tanto o preço,
mas o produto novo na loja. Se
elenãochega, oclientevai com-
prar no exterior.”

Adificuldade de importação
levou a divisão de perfumes e
cosméticos daLVMH–omaior
conglomerado de luxo nomun-
do,donodasmarcasLouisVuit-
ton e Christian Dior – a fazer
uma reclamação na Organiza-
ção Mundial de Comércio
(OMC) no fim de 2006, e nova-
mente em janeiro deste ano.
“Agoraestámelhor,masnós

fomos prejudicados por greves
na Receita Federal e na Anvisa
(Agência de Vigilância Sanitá-
ria).AReceita começouaques-
tionar preços antes mesmo do
episódio Daslu”, diz a diretora-
geraldaunidadenoBrasil,Eve-
lyse Britto, responsável pelas
marcas Dior, Givenchy, Kenzo
eAcqua di Parma.
A unidade de negócios per-

deu9%emreceitanoanopassa-
do, o pior resultado desde que
ela se instalou no Brasil, em
1998. “No nosso caso, 100% da
culpa foi falta de mercadoria”,
diz Evelyse. “Mas, de forma ge-
ral, o mercado também sofreu
porque ficoumaisbarato viajar
paraoexterior,porcontadodó-
lar. A classe média encolheu,
maso ricodeve estarcompran-
domais lá fora.”
Segundoasecretária-adjun-

tadaReceitaFederal,responsá-
vel pela área aduaneira, Clecy
Lionço, não se pode vincular as
ações de fiscalização ao caso
Daslu. “O próprio caso decor-
reu da estratégia de combate à
fraudes de toda espécie, que já
vinhasendoadotadaevemsen-
do aperfeiçoada, inclusive,mas
não apenas no setor”.
O mercado de luxo segue

uma lógica particular. “Uma
roupanãopode ficar numaara-
ra mais que dois meses porque
éobjetodedesejo”,dizaex-exe-
cutiva da Dior no Brasil, An-
dreaFunaro. “Nãovejocrisede
consumo,mascrisedeidentida-
de nesse segmento. As pessoas
deixaram de comprar porque
desconfiavam se o produto era
ou não da coleção passada.” ●

MÁFASE-Receita caiuaté40%

ESTOQUESALTOS-NaregiãodaOscar Freire, a temporadade liquidações foi estendidaatémarço

VAREJO
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Problemas da Daslu
com Receita
também afastaram
clientela do setor
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