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Marca que combina o estilo casual norte-americano à elegância européia, a Gant chega a São 
Paulo com a abertura de duas lojas: uma flagship com 400 metros quadrados, na rua Bela 
Cintra (Jardins), e um espaço no Shopping Cidade Jardim, que inaugura em maio.  
 
Os valores da marca se baseiam em sua herança da costa leste americana, onde foi criada, em 
1949, por Bernard Gant, que começou a confeccionar camisas em estilo casual, em New 
Haven, já sob o espírito do "american way of life". Em seguida, Marty e Elliot, filhos de 
Bernard, trataram de continuar a tradição familiar.  
 
"Ainda hoje, Bernard é a fonte de inspiração dos valores primordiais da marca: integridade, 
requinte, caráter, compreensão e otimismo", diz Andréa Gusmão, diretora de marketing da 
grife no Brasil.  
 
No início dos anos 1980, uma empresa sueca, a Pyramid Sportswear, adquiriu o direito de criar 
a coleção e comercializar a marca, inicialmente na Suécia e mais tarde no resto do mundo. 
"Isso agregou a sofisticação européia às roupas", observa Andréa.  
 
Em 60 anos, a Gant transformou-se numa marca global com linhas para homem, mulher, 
criança, bebê e casa, além de uma divisão de acessórios, objetos para casa, calçados, relógios, 
óculos e perfumes licenciados.  
 
Hoje, é vendida em mais de 70 países, em mais de 330 lojas independentes e multimarcas. 
Em 2002, entrou no mercado russo, seguida pelos lançamentos no Japão e China, 
respectivamente em 2004 e 2005. Em 2006, desembarcou na Índia, Coréia do Sul, Canadá e 
Tailândia. Em 2007 foram os mercados de Hong Kong, Malásia e Israel, num total de 62 novas 
lojas abertas neste ano. Aqui, a arquitetura e ambientação das lojas seguem padrão mundial 
de discrição, que transmite o DNA da marca.  
 
"Antes de abrirmos estes dois endereços em São Paulo, criamos uma loja-piloto em Curitiba, 
que vai muito bem", conta Andréa. "Estamos empenhados no desenvolvimento do projeto no 
Brasil e esperamos obter os excelentes resultados que a marca tem conseguido alcançar no 
mundo", afirma. Para o outono/inverno 2008, a Gant traz campanha do aclamado fotógrafo 
Mattias Klum, da National Geographic.  
 
O grupo português Rincon, que hoje é o segundo maior acionista da marca, prevê a criação de 
uma loja em Brasília e, até 2010, de outras dez por todo o País. É também no Brasil, por meio 
do escritório que monta em São Paulo, que o grupo Rincon cria uma operação para abrir 
pontos de venda em toda a América Latina.  
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