


ara comer
Gabbana inaugura um luxuoso restaurante pintado a ouro em Milão

da alta gastronomia. Os dois abriram o
Dolce & Gabbana Gold Restaurant,
um requintado espaço em Milão, que
reúne restaurante, bar, café e bistrô.
"O nosso sonho é que, depois de um
jantar no Gold, as pessoas voltem para
casa com a sensação de que tiveram
uma noite maravilhosa", anuncia a du-
pla no comunicado oficial. Se não tive-
rem uma noite maravilhosa, terão, no
mínimo, uma experiência única.

Com dois andares divididos em 1,5
mil metros quadrados, o Gold foi dese-
nhado pelos arquitetos italianos Fer-

rados. O custo do empreendimento de
gosto duvidoso - mesmo se tratando
de Dolce & Gabbana - não é revelado.
A única explicação dada pela dupla de
estilistas para o uso de tanto ouro nos
adornos é a de que se trata da "cor do
sol, da energia, do luxo e da nova Dol-
ce Vita". Quem visitar o espaço
com 202 lugares encontrará co-
mida típica italiana e uma exce-
lente carta de vinhos. Mas, ao
que parece, o lugar é mais para
aqueles que pretendem ser vis-
tos. E o caso das celebridades que

para as principais grifes de luxo, a en-
trada no ramo da gastronomia, no qual
o controle de qualidade deve ser muito
rígido, torna-se arriscada. "Ela pode se
dar ao luxo de usar o nome em um res-
taurante, pois Dolce & Gabbana tem
atributos de exclusividade", diz
Eduardo Tomiya, sócio da BrancLA-
;nalytics, consultoria especializada em
avaliação de marcas. "Mas, se um gar-
çom atende mal ou a comida não cor-
responde às expectativas do cliente,
pode ter sua imagem arranhada." Os
exemplos das grandes marcas do mer-

ruccio Laviani e Gian-
maria Torno. Como já
diz o nome, o restau-
rante é todo dourado. Mas não é um
dourado qualquer. Trata-se de bal-
cões, lustres, cadeiras, mesas e deta-
lhes nas paredes pintados a ouro. A
decoração também leva muito vidro e
espelho, aumentando a sensação de
que está cercado pelos ambientes dou-

têm freqüenta-
do o Gold, como
a modelo Gisele

Bündchen, a cantora Kyle Minogue
e a socialite americana Paris Hilton.

A nova investida da grife, que já ti-
nha lançado um celular dourado em
parceria com a Motorola, é vista com
ressalvas. Ao mesmo tempo que a ex-
tensão da marca é um caminho natural

cado de alto nível mostra que vale a
pena correr o risco. A Giorgio Arma-
ni tem uma rede de cafés e res-
taurantes, a joalheria Bulgari é
dona de uma cadeia de hotéis e
até a joalheria brasileira H.Stern
possui um spa com o seu nome.
O segredo para o sucesso? "O negócio
deve estar alinhado com os atributos
da marca", conclui Tomiya. 
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