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Depois de vários cafés e cigarros a contento, o empresário André Brett faz a sua escalação. "Meu 
ídolo é Pierre Cardin. O homem já fez há 30 anos tudo o que todo mundo faz hoje. Aos 86 anos, 
tem 900 licenças no mundo." Em segundo lugar, no seu pódio, entra Giorgio Armani. "Ele é 
genial", diz do estilista que levou o império Armani a bater o faturamento de ? 1,6 bilhão de euros 
no mundo e o lucro crescer 18% em 2007.   
 
Com uma vasta experiência em confecção e varejo, é difícil imaginar que Brett não tenha 
garantido ele mesmo seu posto no panteão do mercado nacional. Mas o administrador da 
operação Armani no Brasil não domina "ainda" todas as manhas como seus ídolos. Eis que ao lidar 
com a sua mais nova bandeira a A/X- marca mais acessível do grupo Armani - ele foi 
surpreendido. " É um negócio diferente estamos falando de 'fast fashion', importações semanais. 
É um ritmo que não estava acostumado."   
 
Outra dificuldade foi acertar a grade de numeração. Não que esta "adaptação" tenha interferido 
no cronograma de abertura das lojas. Vão ser duas novas em São Paulo - o que vai ajudar a 
dobrar o faturamento da A/X este ano - e a meta de chegar a 20 unidades próprias em cinco 
anos. No perfil do negócio hoje, Empório Armani responde por 65% do resultado, Giorgio Armani 
por 25% e A/X por 10%.   
 
"O foco de expansão do grupo no país é com a A/X, ainda que nossa maior rentabilidade hoje seja 
com a Empório Armani, numa relação volume/margem mais interessante", diz Brett. As marcas 
Armani têm crescido em média 25% ao ano no país, nos últimos três anos e devem alcançar o 
mesmo resultado este ano. Além da economia, a melhora de gestão dos shoppings ajudou no 
desempenho. "Só a mudança de administração do Fashion Mall, agora com a BR Malls, ajudou 
nossas vendas a crescerem 40% no Rio."   
 
Este ano, será aberta mais uma Giorgio Armani, a grife mais sofisticada, no shopping Cidade 
Jardim, em São Paulo, no segundo semestre. "Adiamos a inauguração para abrir com o projeto 
arquitetônico mais moderno, que só tem igual em Bruxelas." Brett também prepara para chegar a 
Brasília com uma Empório Armani, que será a quarta no país.   
 
No Brasil, a Armani é operada pela holding Comelle, na qual Brett tem um terço e Michele Nasser 
dois terços. Com o crescimento constante, o país representa, segundo Brett, algo como 2% do 
grupo, num cálculo aproximado, o equivalente a ?36 milhões de euros. Frente à China ainda é 
irrelevante, onde existem hoje cerca de 30 lojas. "Mas também não somos o cocô do cavalo do 
bandido", diz Brett.   
 
Dentro das médias de expansão do grupo no mundo, o Brasil, com seus 25%, aproxima-se do 
ritmo da China, de 28% no ano passado, e supera a média da categoria em que está inserido - 
"resto do mundo" - de 19%.   
 
O lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) chegou a ?355 milhões de 
euros, um resultado 18% maior que em 2006 . Todas as grifes registraram crescimento nas 
venda, mostrando que a categorização de marcas criada por Giorgio Armani - da alta costura ao 
"fast fashion"- continua dando certo.   
 
O percentual mais significativo foi na Armani Junior, marca para crianças e bebês, com 47% de 
crescimento e faturamento de ?35 milhões de euros. A A/X que Brett quer expandir aqui, cresceu 
38% globalmente chegando a responder por ? 210 milhões de euros no ano passado. E com um 
detalhe, Armani, que tinha 25% do negócio, está recomprando mais 25% da holding asiática 
Presidio, da qual era sócio na A/X.   
 



O grupo abriu 49 lojas em 2007 e tem programadas 50 novas para 2008, prioritariamente nos 
mercados emergentes, incluindo a entrada na Índia. "E vão fazer isso apesar de considerarem que 
2008 será um ano mais atribulado", diz Brett. Um dos ícones que consagraram o desempenho do 
grupo no ano passado é a loja de Tóquio, a Ginza Tower. A concept store tem 6 mil m2 e abriga o 
primeiro spa Armani do mundo.   
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