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Grife de luxo também prevê investir US$ 20 milhões em expansão 
 
O magnata do jeans, o italiano Renzo Rosso, inaugura hoje, em São Paulo, a maior loja da 
Diesel no mundo, que consumiu investimentos de US$ 7 milhões. A aposta coloca o Brasil na 
linha de frente da companhia. O novo ponto - com 1700 metros quadrados espalhados por 
quatro andares - servirá como um laboratório para a loja da 5ª Avenida, em Nova York, 
prevista para abrir entre este e o próximo ano.  
 
"O Brasil ainda é um mercado relativamente pequeno se comparado, por exemplo, aos Estados 
Unidos ou à Itália, mas é um dos que mais crescem no mundo e provavelmente o que está 
desenvolvendo o melhor posicionamento de marca", disse Rosso ao Estado por e-mail. "Os 
consumidores dos países emergentes começaram a olhar para a Diesel como uma marca 
completa, não apenas como uma marca de jeans. Hoje, as marcas são mais do que rótulos ou 
produtos, são estilo de vida." No Brasil, uma calça Diesel custa, em média, US$ 400. Nos 
Estados Unidos, US$ 250.  
 
A inauguração da megaloja marca também o início da sociedade entre o italiano e o 
empresário brasileiro Esber Hajli, que trouxe a Diesel para o País em 2001. "Jamais faria uma 
loja desse tamanho se não tivesse o Renzo como sócio", diz Hajli. "Essa loja é uma prova do 
comprometimento da grife com o País." Até então, Hajli era apenas o distribuidor exclusivo da 
grife no Brasil. Em sete anos, investiu US$ 5 milhões (US$ 2 milhões a menos do que o 
dinheiro gasto na loja). 
 
Hoje, o Brasil é responsável por apenas 3% a 4% das vendas mundiais do grupo. O maior 
concorrente da Diesel no Brasil são as lojas da grife em outros países. Explica-se: 30% das 
compras de estrangeiros nas lojas da Diesel em Paris, Milão, Roma e Berlim são feitas por 
brasileiros. Isso dá, segundo Hajli, 15 milhões a 20 milhões por ano. "Não sei o quanto disso é 
consumo próprio ou distribuição paralela. Em 2007, o dólar despencou e muito brasileiro 
colocou uma calça Diesel na mala para usar ou para revender." 
 
Embora venda menos do que gostaria, Rosso e Hajli pretendem expandir o negócio. Nos 
próximos cinco anos, a previsão é investir US$ 20 milhões para estrear em Recife, Porto 
Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Além de três lojas em São Paulo, a Diesel também 
está no Rio. "Serão lojas menores. Mas precisa ter até por uma questão de imagem", explica 
Hajli. 
 
O plano de abrir um hotel-butique, como o que a Diesel tem em Miami (Hotel Pelican), 
continua de pé. Se sair do papel, será o terceiro da grife. O segundo deve ser aberto em Nova 
York. "Esse hotel já era para ter saído. A gente quer um prédio com história, de preferência na 
Avenida Paulista", diz Hajli. "É um plano sério. Será um hotel com 50 ou 60 quartos, com 
administração terceirizada." 
 
CONGLOMERADO 
 
Rosso fundou a Diesel em 1978, pouco depois de deixar a fazenda dos pais, na região do 
Vêneto. Revolucionou o mercado do jeans ao lançar uma calça acima de US$ 100 - na época, 
uma Levi?s era vendida por até cinco vezes menos.  
 
Hoje a mesma Levi?s tenta renovar sua imagem no mundo. A grife americana, que vestia 
operários no começo do século 20 e hoje fatura US$ 4,3 bilhões, pretende associar sua marca 
à juventude e à contracultura. No mês passado, lançou sua maior campanha de marketing 
global para promover o lendário modelo 501 e o estilo de vida sem convenções e barreiras. 
Rosso não vê a reação da Levi?s como uma ameaça. Segundo ele, "quanto mais forte é o 
concorrente, maior é a minha honra". 
 



A Diesel hoje vai muito além do jeans. Rosso controla um conglomerado que fatura mais de 
1,2 bilhão por ano e tem 15 subsidiárias na Europa, Ásia e Américas. Além de roupas casuais, 
de alfaiataria de festa, a Diesel vende perfumes, óculos, acessórios para casa, vinhos e 
azeites. E há ainda a hotelaria, negócio em que seu conterrâneo Giorgio Armani também se 
aventurou. 
 
Rosso até hoje é o homem por trás das idéias e das estratégias empresariais do grupo. Diz 
escapar da tese segundo a qual criatividade e inovação não sobrevivem em ambientes 
corporativos de grande porte. "Eu me vejo como uma estranha mistura de empreendedor e 
dissidente", diz. No dia-a-dia, descreve-se como alguém convencional: se não está viajando, 
seu dia começa cedo, por volta das seis, com uma hora de ginástica. No escritório, faz 
reuniões até às sete da noite e depois volta para casa para jantar com a família. Nos fins de 
semana, joga futebol e curte os amigos. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 ago. 2008, Negócios, p. B16.  


