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Mais uma baixa no, cada vez menor, grupo de marcas de moda I´M: o estilista Fause Haten 
desligou-se ontem da empresa que fundou, batizada com seu nome e que foi vendida para o 
I´M, no início do ano. Haten lança uma nova marca, a FH, que vai ser apresentada ao público 
hoje, com um desfile às 19h, no São Paulo Fashion Week.   
 
A nova marca terá como sede o Espaço FH, um galpão de 500 m² no bairro de Pinheiros, onde 
o estilista vai concentrar o seu ateliê, além de um local para eventos de arte e de moda. "Vou 
retomar um atendimento exclusivo e com hora marcada", disse o estilista. O Espaço FH vai 
funcionar também como showroom, para a venda da coleção para lojas que vendem diversas 
marcas. Por hora, Haten vai investir apenas em roupas de festas. "Mas no futuro quero 
encontrar parceiros para contratos de licenciamento". Outro plano do estilista é criar uma 
marca de roupas infantis.   
 
O motivo alegado pelo estilista para se desligar do grupo I´M é o não cumprimento dos 
acordos firmados no ato da venda, além da falta de pagamento. Segundo ele, a assinatura do 
contrato de venda de sua marca foi feita em 14 de janeiro.   
 
"Até hoje, eu só recebi um sinal pela venda da empresa e nunca recebi os salários como 
estilista da grife", diz Haten. Foram emitidas, segundo ele, notas fiscais referentes aos meses 
em que ele passou a ser funcionário - e não mais dono - da Fause Haten. O pagamento pela 
venda da empresa, cujo valor não foi revelado, deveria ser feito em parcelas mensais e anuais, 
durante quatro anos. Haten diz que isso não foi feito.   
 
O estilista afirma que nunca concordou com o modelo de gestão imposto pela direção do grupo 
I´M, que pertence à holding HLDC, dos empresários Conrado Will e Enzo Monzani. "Antes de 
haver qualquer investimento de capital na empresa, foram contratadas várias pessoas, para 
aumentar a equipe, e vários serviços que estavam muito além das condições financeiras da 
companhia", diz Haten.   
 
A partir do início de fevereiro, relata o estilista, os fornecedores da Fause Haten não foram 
mais pagos e as oito mil peças previstas para a coleção de inverno não foram produzidas. A 
única loja da grife Fause Haten, instalada no bairro dos Jardins, na cidade de São Paulo, está 
atualmente em liquidação e com poucas peças nas araras.   
 
"Atualmente, a empresa acumula mais de R$ 2 milhões em dívidas. Fizeram uma oferta de R$ 
800 mil para me entregá-la novamente, mas não estou interessado em receber uma empresa 
quebrada", afirma Haten. "Eu vendi uma empresa enxuta e saneada."   
 
Recentemente, o estilista Alexandre Herchcovitch anunciou seu desligamento do I´M. Em 
janeiro, ele havia informado a venda de sua grife para o grupo e passou a responder como 
diretor criativo do I´M. Antes dele, a grife Cúmplice - outra aquisição alardeada em janeiro 
pelo I´M - declarou que não se associaria ao grupo.   
 
O I'M também tinha em seu portfólio a grife Zoomp, mas em abril a gestora carioca de fundos 
de crédito Global Capital passou a ser a nova administradora dessa marca de jeanswear. Esta 
havia sido comprada em meados de 2006 por Will e Monzani. A Global Capital, que havia 
efetuado um empréstimo aos dois empresários há cerca de um ano e meio, exerceu seu direito 
de gerenciar a Zoomp após a grife amargar problemas de fluxo de caixa, que ainda não se 
refletiam no pagamento da dívida, mas já sinalizavam que poderia ocorrer prejuízo futuro. 
Segundo o acordo, a Global Capital gerenciará a Zoomp nos próximos quatro anos, período em 
que termina o prazo de pagamento da dívida contraída em 2006.   
 
Após tantas baixas, a única grife que restou no I'M é a Clube Chocolate, pertencente ao grupo 
português Riopele e que possui duas lojas em São Paulo. Monzani e Will têm um contrato de 
gestão, com opção futura de compra, dessa marca. Os dois empresários também respondem 



no Brasil pela BenQ Celular, que enfrenta problemas. Procurado pelo Valor, o grupo I'M 
informou, por meio da assessoria de imprensa, que os porta-vozes não foram localizados.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B1. 


