
m março de 2008, a Zegna, uma das mais consagradas marcas de
roupas masculinas do mundo, assumiu diretamente a operação
no Brasil. Fundado em 1910, na região alpina de Biella, o
Lanifício Zegna foi criado por um jovem de 18 anos,
Ermenegildo, com dois objetivos declarados: "fazer os mais boni-

tos tecidos do mundo" e competir com as lãs britânicas.
Quem visitar uma das cinco lojas brasileiras da marca - quatro em

São Paulo e uma no Rio de Janeiro - sentirá imediatamente o quanto a
filosofia de buscar as melhores matérias-primas, diretamente de suas
origens, além das mais modernas tecnologias e processos impregnou a
filosofia da companhia

A lã utilizada nos ternos, por exemplo, vem da Austrália e da Nova
Zelândia. A fabricação, por sua vez, é realizada na Suíça, Itália, Espanha,
Turquia e México. O local de produção de cada peça é definido conforme a
complexidade, a especialidade do pólo produtor e o mercado de destino.

Até o início de 2008, a marca Zegna no Brasil era franqueada à família
Brett - muito tradicional no ramo de confecções. Hoje, a Zegna absorveu
70% do negócio, ficando os outros 30% com Daniel Brett.

Alberto Candellero, diretor comercial da Zegna para a América Latina e
a África do Sul diz que o volume de negócios da marca no Brasil cresceu
quase cinco vezes, no biênio 2007/2008. E os planos de expansão da oper-
ação no País são concretos.

Mais a longo prazo, os planos da companhia no Brasil são de abrir lojas
em cidades no interior de São Paulo, que tenham consumidores de bom
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poder aquisitivo e que gostem de roupas sofisticadas e'bem feitas. Outro
objetivo é ampliar as operações de vendas de peças como camisas e gra-
vatas em free shops. Isso já ocorre no Aeroporto Internacional Franco
Montoro, em Guarulhos, São Paulo.

Candellero não tem dúvidas quando afirma que o segredo do sucesso da
Zegna no Brasil e no mundo esta na qualidade da confecção, na variedade
de linhas e de produtos e, principalmente, na inovação e na pesquisa e
desenvolvimento de tecidos - a grande especialidade da Zegna, desde a sua
criação.

Essas inovações
permeiam todas as
linhas, cativam e fide-
lizam os clientes. En-
tre elas, a tecnologia
TraveDer. Como diz o
nome, as peças foram
desenvolvidas focan-
do a praticidade para
quem viaja. Os teci-
dos não enrugam ao
serem transportados
em malas ou mesmo
na mão.

Outra tecnologia
desenvolvida com exclusividade pela Zegna é a
Micronsphere. Um tratamento em alta temperatura é
dado ao tecido, na fase de produção. Isso o toma anti-
manchas e hidrorrepelente. Os vendedores demon-
stram essa propriedade, jogando água em casacos
feitos de tecidos com Micronsphere. Gotas de água
deslizam por cima da superfície das peças, sem pen-
etrar. Depois de retirada a água, o tecido fica com-
pletamente seco.

E não é tudo. Mais uma inovação pode ser vista
nos produtos Zegna. Ela foi batizada como
"Elements". O símbolo dessa tecnologia, não por
acaso, é uma pinha de araucária. Trata-se de um
sistema de camadas da microfibra dispostas de forma a "trabal-
harem", abrindo e fechando como os gomos de pinha, conforme as
mudanças climáticas. "O efeito disso é a manutenção da temperatura cor-
pórea do usuário'!, afirma Candellero. As peças com tecnologia "Elements"
também recebem o tratamento Micronsphere. Assim, geram sensação tér-
mica agradável ao usuário, além de serem hidrorrepelentes e antimanchas.

A Zegna é a única em sua categoria que trabalha exclusivamente com
roupas e acessórios masculinos. As linhas são trabalhadas para atender à
demanda de homens elegantes, em qualquer situação. Hoje, no Brasil, o
consumidor Zegna tem à sua disposição cinco linhas de produtos e uma de
acessórios.
Couture:a mais sofisticada.Na confecção dos costumes são realizadas até 1700 operações manuais.

Ermenegildo Zegna: a alfaiataria clássica.

SuMisura;confecção sob medida.

ZZegna:amais"trendy','descolada,antenada;maisfashion,

UpperCasual:Ínformal,casual elegante.

Acessórios: gravatas,sapatos,bolsas,cintos,perfumes e muito mais.
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Text Box
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