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 Um dos anúncios da Derercuny: o celular Samsung como acessório.DerercunyNuma propaganda 
recente na revista "Vogue" italiana, as modelos posam enquanto o conteúdo de suas bolsas - 
incluindo vários celulares - é derramado na calçada. A legenda explica que elas estão usando 
"tutto Derercuny". 
 
Nem tanto, pois elas também usam Samsung. O que muita gente no mundo da alta costura não 
sabe é que a Derercuny, uma grife italiana criada há apenas três anos que está chamando a 
atenção nesta semana de moda em Milão, é parte do conglomerado sul-coreano Samsung Group. 
Mais conhecido pela Samsung Electronics Co., a maior fabricante de televisores do mundo e a 
segundo maior de celulares, também é dono da Cheil Industries Co., fabricante de quimícos e 
têxteis que controla a Derercuny. 
 
Mina Lee, a estilista coreana da Derercuny, lançou a última coleção da grife no domingo, durante 
a semana de moda de Milão, e diz que a combinação entre eletrônicos e roupas não é tão 
esquisita quanto parece. Para a Cheil, que teve vendas de US$ 3,3 bilhões no ano passado, entrar 
no mundo da alta costura, famoso por ser imprevisível, é parte de uma importante nova 
estratégia para se diversificar além do ramo de têxteis, no qual a China e a Índia têm uma 
vantagem competitiva. Em vez de lidar apenas com tecidos, a Cheil espera ter as suas próprias 
marcas de luxo, que agregariam valor às suas outras grifes menos prestigiosas e a ajudariam a 
obter margem de lucro maior. 
 
A Cheil já começou a capitalizar em cima da imagem de luxo da Derercuny, empregando Lee no 
ano passado para ajudar a criar uma "coleção cápsula" (jargão do setor para pequenas coleções 
de demonstração), fabricada na Itália, para a Bean Pole, sua marca sul-coreana para o mercado 
de vestuário de massa. Para a Samsung Electronics, uma gigante de US$ 85 bilhões, a ligação 
com a minúscula Derercuny, que teve vendas de US$ 3 milhões no ano passado, é secundária. 
Mas a divisão de eletrônicos se uniu à Derercuny para divulgar roupas e também acessórios para 
celulares lançados pela grife no ano passado no mercado europeu. 
 
 Como primeiro investimento da Samsung numa grife de moda, Lee reconhece que as metas 
rígidas e a burocracia da empresa podem "desestimular o lado criativo". Ao mesmo tempo, ter um 
dono endinheirado fornece a sensação de segurança, diz ela. A empresa prometeu financiar a 
grife por oito anos, até mesmo se ela não der lucro. 
 
Varejistas e jornalistas de moda dizem que a Derercuny é uma das marcas mais interessantes a 
surgir na Itália em anos. Lee cria vestimentas "superespeciais, cheias de detalhes", diz Ken 
Downing, diretor de moda feminina da rede varejista americana Neiman Marcus, que comercializa 
desde 2006 as criações de Lee. Os detalhes que já viraram marca registrada das roupas de Lee, 
especialmente os bordados intrincados e plissês, estão em voga no momento, segundo Downing, 
porque são exatamente o tipo de característica que seduz as pessoas a gastarem em meio a um 
período de desaceleração econômica. 
 
Mesmo asim, o apoio da Samsung tem sido uma faca de dois gumes para a Derercuny. Quando as 
pessoas ficam sabendo que a grife é parte do conglomerado Samsung, a associam com produtos 
eletrônicos e acham que Lee emprega "tecidos exóticos e de alta tecnologia", diz a estilista, 
acrescentando que considera "um pouco chato" ter de ficar explicando o tempo todo que a grife 
fabrica tudo na Itália e não tem nada a ver com tecnologia. 
 
A Cheil contribui para a confusão quando cita a Samsung fora da Coréia do Sul como um meio de 
aumentar o seu status. Ela patrocina um concurso para promover estilistas coreanos no exterior, 
chamado Samsung Fashion Designer Fund, que já forneceu US$ 100.000 em prêmios a estilistas 
como Doo-ri Chung e Sang A Im-Propp. 
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