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O setor de moda feminina tem um representante de peso. Mas, ao contrário de seus concorrentes, 
prefere crescer quase no anonimato. Trata-se da família Azulay, originária do Marrocos que 
desembarcou inicialmente no Pará, na época da exploração da borracha há quase 100 anos, e 
depois migrou para o Rio e São Paulo. Mas foi a partir da década de 70 nas praias cariocas e em 
terras paulistas que os Azulay, juntamente com as famílias Zolko e Majtlis, montaram negócios 
bem sucedidos no mercado de moda.   
 
Cada um dos integrantes do clã Azulay criou um negócio próprio, independente do outro. Um 
ponto em comum, que chama a atenção, é que esses empresários fazem questão de ter fábricas e 
lojas próprias, deixando uma pequena parcela da produção na mão de terceiros ou franqueando 
apenas alguns pontos de venda. Hoje, a maioria dos varejistas de moda opta por uma fabricação 
terceirizada e franquias, fórmula que reduz os custos e possibilita uma expansão mais rápida.   
 
Os Azulay e seus agregados são os criadores de marcas famosas como Blue Man; Yes, Brazil; 
Sociedade Anônima, Shoulder, TVZ, Bebesh e Shopping Rio. Juntas, elas possuem atualmente 91 
lojas, sendo 61 próprias e 30 em sistema de franquia ou parceria.   
 
"Apesar de sermos da mesma família, cada tem sua própria fábrica e atua de forma independente 
no varejo. Em alguns casos, somos até concorrentes", diz Frank Azulay, dono da Bebesh, grife 
qua aposta em roupas femininas sofisticadas, com preço médio de R$ 300 e lojas em pontos 
nobres de São Paulo.   
 
Frank é o caçula dos três filhos de Cota Benzecry Azulay, de 71 anos, que possui uma confecção e 
a loja Shopping Rio, localizadas no centro de compras atacadista Mega Pólo Moda, no bairro 
paulistano do Brás. Como seus filhos, Cotinha - como é conhecida na família - é avessa a 
entrevistas. O próprio Frank e seus familiares, com negócios em São Paulo, falam pela primeira 
vez a um veículo de comunicação, nesta entrevista ao Valor.   
 
A história da família na área da moda começou com Sol Azulay, de 86 anos, mãe de David e 
Simão, criadores das grifes cariocas Blue Man e Yes, Brazil (ler reportagem abaixo). Sol, cujo 
irmão era casado com Cotinha, é quem costurava e bordava manualmente as peças da Yes, Brazil 
- primeira grife da da família a se destacar no mundo "fashion".   
 
David é o responsável pela Blue Man, marca de moda praia lançada há 30 anos e que hoje possui 
25 lojas próprias e três franquias em várias regiões do país. No ano passado, a Blue Man faturou 
R$ 42 milhões e cresce em média 15% ao ano. Recentemente, a grife de moda praia anunciou 
que voltará a desfilar no São Paulo Fashion Week.   
 
"Atualmente, o atacado representa 30% das nossas vendas e há possibilidade de aumentar esse 
percentual com uma maior presença em São Paulo", diz David. A Blue Man produz por ano entre 
650 mil a 700 mil peças, sendo que 99% destina-se ao mercado interno.   
 
Ainda no Rio, a filha mais velha do fundador da Yes, Brazil, Sol Azulay, vem mostrando que o 
talento para moda está mesmo no sangue dos Azulay. A jovem de 28 anos lançou no ano passado 
a Sociedade Anônima, grife de roupa feminina com peças customizadas, ou seja, criadas em 
pequenas quantidades e muitas vezes de forma manual, contrário do modelo industrial adotado 
por seus tios.   
 
Em São Paulo, a maior operação é a da Shoulder, cuja produção mensal é de 65 mil peças e tem 
à frente Hélio Matjlis e sua esposa Rosane Azulay. Fundada há 30 anos, a rede conta com uma 
moderna fábrica de 300 funcionários no Bom Retiro e lojas amplas.   
 



Outra varejista da área de moda que vem se destacando no mercado é a TVZ, de Michel Zolko e 
sua esposa Grace Azulay. Em 2005, a TVZ, que começou suas atividades como uma confecção de 
roupa infantil, passou por uma ampla reestruturação a fim de se reposicionar no mercado. "Em 
2002, chegamos a ter 3 mil clientes multimarcas de todo o país. Mas isso não era bom porque 
ninguém quer vestir a mesma roupa, principalmente em cidades pequenas. Hoje, trabalhamos 
com 155 multimarcas e focamos nossa atuação nos públicos A/B", explica Alexandre Zolko, filho 
de Michel.   
 
Após essa mudança, que vem proporcionando um crescimento médio anual de 25%, a TVZ está 
apostando no desenvolvimento de lojas em sistema de parceria. Ou seja, lojas multimarcas que 
estampam na logomarca seu próprio nome e o da TVZ. Nestes pontos de venda, entre 40% e 
85% das placas de sinalização das marcas vendidas (os displays, no jargão do setor) dentro das 
lojas precisam ser da TVZ e o restante pode ser de outras grifes. A TVZ já conta com 25 unidades 
nesse molde, batizado de by TVZ, e outras 11 lojas próprias. "Esse formato vem fazendo sucesso 
porque o lojista pode vender também outras marcas. Neste ano, vamos abrir mais 15 lojas neste 
molde", explica Alexandre.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mai. 2008, Empresas?Serviços, p. B4. 


