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O produto é brasileiro. O design, italiano. É através dessa combinação que a Fiorucci, a 
tradicional marca italiana “dos dois anjinhos”, enxerga no Brasil um grande filão para seus 
negócios. Presente no país há apenas dois anos, quando chegou por meio do escritório de 
representações Supermarcas, os produtos Fiorucci, como bolsas, sapatos e assessórios, são 
fabricados em solo brasileiro. O objetivo é manufaturar no Brasil para aproximar o produto do 
público-alvo - composto por mulheres entre 25 e 40 anos. Sandra Osório, diretora de 
desenvolvimento da Fiorucci Itália, explica que, para dar esse “valor local”, é preciso que se 
produza próximo ao mercado consumidor. 

“O made in ‘local’ é muito importante para nós”, diz. Daí a existência de uma unidade de 
produção focada em cada target. Na Itália, por exemplo, ela conta que existe uma planta para 
atender somente aos italianos e uma outra voltada ao restante da Europa.  

É justamente por essa preocupação de trabalhar com as peculiaridades de cada país ou 
mercado que a Fiorucci não planeja exportar os calçados brasileiros – mesmo que o “made in 
Brasil” esteja bastante valorizado no exterior. Por aqui, quem detém o direito de fabricar os 
calçados Fiorucci é a Calçados Miucha, de Três Coroas (RS). “O mercado brasileiro é muito 
bom porque exige muito do fabricante”, destaca Sandra. Para quem pensa que os produtos 
chineses, importados com preços extremamente baixos, podem ameaçar a competitividade da 
Fiorucci no Brasil, Sandra manda um recado: “A China não nos preocupa”. 

A executiva garante que a empresa já fez as contas e chegou à conclusão de que produzir 
sapatos da marca tanto na China quanto no Brasil tem custos parecidos. Na verdade, quando 
diz isso, é provável que Sandra esteja considerando os rigorosos padrões de qualidade 
exigidos pela Fiorucci – que, obviamente, requerem insumos mais caros e mão-de-obra mais 
qualificada. “Escolhemos o Brasil por ser uma potência que entende o conceito da nossa 
marca”, explica a italiana Sandra, que visitou as instalações da Calçados Miucha. Atualmente, 
a Supermarcas tem o direito de negociar a fabricação de produtos Fiorucci na Venezuela, 
Colômbia e em países da América Central, mas, por enquanto, apenas no Brasil a marca já 
está sendo vendida por fabricantes. 
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