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Quer uma dica de compra com estilo para suas próximas férias na Espanha? Tente as sungas 
vermelhas na seção "Ibiza Style" do site Armani Exchange, uma amostra do "visual sexy" 
oferecido como "perfeito" para a ilha espanhola, frequentemente associada aos britânicos 
adeptos às baladas e bebidas. Está a um mundo de distância da "elegância formal" e 
"mentalidade aristocrática" das roupas ofertadas no site voltada ao alto padrão, da marca 
chique Giorgio Armani. 
 
Há algum tempo, as empresas italianas de moda, ante a ameaça representada pela produção 
mais barata de países emergentes, como a China, vem se deslocando cada vez mais para o 
segmento de maior poder aquisitivo do mercado. Nos últimos anos, a Versace fechou sete de 
suas linhas mais baratas e diversificou seus negócios entrando em novos nichos de luxo, como 
os hotéis. Renzo Rosso, da Diesel, incrementou seus famosos jeans contratando estilistas e 
entrando em outros tipos de roupas de alto padrão. 
 
A ideia é preservar as margens de lucro e a distinção do rótulo "Feito na Itália". A Armani, no 
entanto, mantém-se à parte dessa tendência. Giorgio Armani, 73 anos, fundador do império de 
moda que leva seu nome, disputa negócios em todos os segmentos, da base ao topo. 
 
Armani persegue uma estratégia diferenciada ao almejar todo o espectro de consumidores e 
de renda com cinco marcas. A marca Giorgio Armani, para a faixa mais elevada, posiciona-se 
como concorrente de Chanel ou Hermes (para evitar confusão, na empresa, referem-se à 
marca pelo nome inteiro e ao dono apenas por "sr. Armani"). Outra marca, a Empório Armani 
é top de linha de itens mais badalados e concorre contra a Dolce & Gabbana. A Armani 
Collezioni vem abaixo da Giorgio Armani e oferece uma elegância mais acessível, na mesma 
faixa que a Hugo Boss ou Burberry. A Armani Jeans, de roupa casual, rivaliza com a Diesel e a 
Tommy Hilfiger. Por fim, a Armani Exchange é a linha da chamada "moda rápida", que disputa 
espaço com nomes como French Connection e Banana Republic. 
 
O grupo almeja delinear claramente seus segmentos de negócios e desenvolve, para cada um, 
uma oferta completa de roupas e acessórios. O vice-diretor-gerente da empresa, John Hooks, 
avalia que esse é o caminho para o crescimento. "Temos uma presença muito respeitável em 
cada segmento do mercado e podemos avançar a partir disso." 
 
A estratégia, contudo, requer grande cuidado. Como uma empresa vende cuecas Armani 
Exchange para adolescentes dos Estados Unidos ou Japão sem embotar o prestígio da marca 
Giorgio Armani e afastar os clientes mais influentes de suas lojas exclusivas? 
 
Hooks, em rara entrevista sobre a estratégia gerencial da Armani, diz que ê preciso grande 
disciplina. Desenvolver cinco linhas de negócios exige cinco abordagens para tudo que o grupo 
fizer, desde locais das propriedades, projeto das lojas e treinamento de pessoal até a 
atmosfera do local, logística, financiamento e embalagem. 
 
A Giorgio Armani, por exemplo, geralmente está disponível apenas em lojas autônomas em 
locais seletos. Trata-se da "pureza da experiência", diz Hooks. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enquanto Versace e Diesel se fixam no alto padrão, o grupo Armani planeja atender 
diversas faixas de consumo 
 
No Reino Unido, os clientes podem comprar os produtos da Armani Collezioni em lojas de 
departamento e nas aforas de Londres, mas a Giorgio Armani está disponível somente na loja 
exclusiva na rua Sloane Street, na capital britânica. Em Nova York, Giorgio Armani e Empório 
Armani estão ao lado de outras butiques elegantes na Madison Avenue, atendidas por 
funcionários atenciosos em roupas finamente costuradas, treinados para explicar o corte das 
vestes, se necessário. Em contraste, os funcionários na de uma marca para outra. 
 



Em tempos anteriores do mundo da moda, conta, a diferença podia ser percebida mais 
facilmente. As principais marcas de luxo apenas se dedicavam a roupas de noite ou trajes 
formais para o trabalho. Agora, é possível comprar uma calça de brim japonês por US$ 500 na 
Giorgio Armani ou uma de menor qualidade, feita na China, por US$ 90, na Armani Exchange. 
 
"Há uma classificação em vigência mais sutil, que é muito menos aparente do que antes", 
observa Hooks. "Complica enormemente a situação, mas também a torna mais excitante." 
 
Além da qualidade do brim, os jeans da Giorgio Armani são apresentados de forma 
diferenciada, em pilhas bem baixas, espalhadas em áreas privadas de compra, desenhadas 
com materiais luxuosos e reluzentes, como mármore, pedra calcária e cetim plissado. 
 
As campanhas de marketing também divergem completamente. A Giorgio Armani é inserida 
em revistas de estilo de vida e nunca na internet ou em cartazes e painéis de propaganda. Em 
contraste, quase toda Milão aparece adornada com jogadores de futebol e modelos famosos 
semi-vestidos com peças da Armani Jeans. Na publicidade da Armani Exchange "as pessoas, 
na verdade, não estão tão vestidas", brinca Hooks. 
 
Logística e distribuição também são regidas de forma diferente para cada marca. Um vestido 
em uma loj a da Giorgio Armani que custa € 5 mil pode ser transportado, sozinho, de uma loja 
de Antuérpia para Bruxelas. "Não fazemos isso com um jeans", afirma Hooks. 
 
Ainda assim, apesar de todo o comprometimento do grupo com as linhas mais baratas, Giorgio 
Ar-mani e Empório Armani recebem a maior parte dos esforços de marketing e comunicação. 
Uma das regras sagradas do grupo é que apenas é possível ampliar os negócios para um 
segmento mais acessível, se as operações de alto padrão forem reforçadas e promovidas, para 
proteger a marca. 
 
Portanto, embora a Armani Exchange empregue 2 mil dos 7 mil funcionários das marcas 
Armani, 70% da verba publicitária e promocional vai para a Georgio Armani e Empório Armani. 
(O grupo possui apenas 25% da Armani Exchange, portanto, tecnicamente as pessoas não são 
funcionárias da Armani). 
 
Os números refletem a receita no atacado da grife. Giorgio Armani e Empório Armani 
representaram 63% da receita consolidada de 1,6 bilhão do grupo em 2006. Hooks observa 
que a Armani deseja uma "extensão da mercado, não um estiramento da marca" e reconhece 
que "sempre há o perigo de ser despedaçado" pela diluição. 
 
A extensão das marcas também é cuidadosamente controlada para proteger o segmento de 
alto padrão. A Armani Exchange, por exemplo, apenas foi inaugurada no Reino Unido e Japão 
depois que as marcas mais luxuosas já estavam presentes. "Nunca permitimos que (a 
Exchange) vá a mercados nos quais as outras marcas não estão bem estabelecidas" destaca 
Hooks. 
 
Rivais, como a Tommy Hilfiger, tiveram sucesso parcial ao tentar chegar ao segmento mais 
elevado quando já eram associadas à faixa mais barata, segundo especialistas em moda. 
 
Até os produtos da Armani Exchange são cuidadosamente controlados. Durante algum tempo, 
a linha praticamente não incluiu perfumes, relógios, óculos escuros ou roupas íntimas, por 
receios de que atingissem a atratividade de itens frequentemente usados como pontos de 
acesso às marcas mais caras. Agora, a Armani sente-se confiante para incluir óculos de sol na 
linha Armani Exchange, mas certifica-se que não sejam vendidos em lojas de departamento 
que também oferecem lentes da Empório Armani. 
 
Tendo determinado as regras, o sr. Armani começa a quebrá-las. Cinco superlojas Armani 
estão abertas ou em planejamento em Milão, Munique, Hong Kong, Tóquio e Nova York, cada 
uma com uma seleção das marcas, que são mantidas separadas internamente. Assim como a 
Versace e Bulgari, o sr. Armani está expandindo a linha de alto padrão com a abertura de 
hotéis e estações turísticas. A Armani também vende propriedades em Dubai. 



 
As regras de hoje podem ser esquecidas amanhã, segundo Hooks reconhece abertamente. "A 
moda por sua própria natureza é precária; a terra está sempre se esfarelando sob seus pés. É 
preciso reinventar-se constantemente." 
 
Fonte:Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 mar. 2008, Tendência & Consumo, p. 
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