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Há poucos dias, Natalie Klein recebia convidados para a festejada inauguração da primeira loja 
de Marc Jacobs na América Latina. Localizada no espaço onde funcionou a Tiffany, nos 
Jardins,em São Paulo, a butique tem projeto do arquiteto Stephan Jaklitsch e traz parte da 
última coleção do estilista - com preços que variam entre R$360 (camisetas) a R$10 mil 
(vestidos). Fica bem ao lado da NK Store, aberta pela moça há mais de uma década, na qual 
vende peças da própria marca e de grandes grifes internacionais, como Lanvin, Givenchy e 
Stella McCartney.Dias depois da festa, Natalie deixou seus afazeres de lado (ela cuida de cada 
detalhe da loja), para receber a reportagem da Gazeta Mercantil para a entrevista que segue.  
 
Neta de Samuel Klein, fundador da rede Casas Bahia, ela contou como o negócio do luxo 
entrou na sua vida, há doze anos, falou que a crise econômica a assusta sim, mas avisa que 
não vai deixar de cumprir seus planos de trazer, até o meio do ano, a linha masculina de Marc 
Jacobs. Falou sobretudo do que gosta: estilo.  
 
Gazeta Mercantil - Como começou seu interesse pela moda e pelas grandes grifes?  
 
Sempre fui apaixonada por moda, mas não imaginava trabalhar com isso. Estudei arquitetura 
e desenvolvi um olhar crítico por arte. Em 1997 surgiu a idéia de montar um negócio, em um 
formato que ainda era bem pouco explorado no Brasil. Seria uma loja multimarcas com uma 
"curadoria" diferenciada, e resolvi comercializar as grifes que eu mais gostava. Começamos 
com quatro ou cinco marcas importadas e a coleção própria, nosso private label, NK. Hoje são 
14 marcas importadas, três nacionais, e duas private labels, a NK e a Talienk.  
 
Gazeta Mercantil - Como escolhe as grifes para sua loja?  
 
O critério é simples: se eu usaria; se eu tenho vontade de ter esta roupa. Então analiso 
algumas coleções, se existe constância e coerência nas temporadas seguintes, e depois avalio 
se ela é ou não comercial - preço, distribuição. 
 
Gazeta Mercantil - Jacobs é super conhecido por aqui, mas Sonia Rykiel nem tanto. 
Aliás, a marca foi vendida na Clube Chocolate e não obteve sucesso entre os 
consumidores nacionais. Escolha somente aquilo que gosta muito?  
 
Marc Jacobs é um fenômeno, acho que a moda atual é dividida entre antes e depois de Marc 
Jacobs. Sonia Rykiel é uma marca tradicional francesa, que está completamente renovada. É 
uma marca para pessoas que compram pelo desejo da peça, e não pelo nome. O que não é o 
caso da maioria das consumidoras brasileiras. O mais importante de trazer uma marca é a 
seleção, a compra. Muitas marcas incríveis já entraram no Brasil e fracassaram por vários 
motivos, mas o principal é falta de foco no seu consumidor, é não comprar de acordo com o 
perfil da sua clientela.  
 
Gazeta Mercantil - Já que falamos da Rykiel, você já teve oportunidade de conhecê-
la?  
 
Já fui a alguns desfiles na semana de moda de Paris, mas não a conheço pessoalmente.  
 
Gazeta Mercantil - E com Marc Jacobs? Teve algum contato com ele quando decidiu 
trazer sua marca para cá?  
 
Com a empresa MJ tínhamos um relacionamento profissional há mais de oito anos, então a 
negociação foi entre "colegas", o que facilitou muito. E conheci Marc em uma ocasião informal, 
fora do escritório. Ele sabe de tudo o que acontece na sua companhia, perguntou muito sobre 
São Paulo e está ansioso para vir para o Brasil.  
 
Gazeta Mercantil - Entre os estilistas nacionais, quais aqueles que mais admira?  
 



Alguns estilistas têm coleções que não deixam nada a desejar em relação às internacionais, e 
para mim são heróis. Afinal, não temos mão-de-obra qualificada, não temos matéria-prima de 
boa qualidade para se fazer uma coleção respeitável. Grande parte dos tecidos e aviamentos 
são importados. Gosto do trabalho do Reinaldo Lourenço, da Gloria Coelho e do Tufi Duek - 
acho que são os estilistas de ponta no Brasil.  
 
Gazeta Mercantil - O que acha do estilo do povo brasileiro como um todo?  
 
A grande parte dos brasileiros tem pouca noção estética, de o que lhe cai bem. Porém somos 
um povo que gosta e consome moda. A minoria, que tem mais informação, tem uma 
sensibilidade apurada e bom gosto. Isso não é relacionado à condição social ou econômica. 
Conheço muita gente sem uma situação econômica estável que tem sensibilidade, estilo e bom 
gosto, e o inverso também é verdadeiro.  
 
Gazeta Mercantil - Sinceramente, não teve medo de abrir uma marca de luxo em 
plena crise financeira?  
 
A negociação com MJ começou antes da crise, e quando ela chegou já era tarde demais para 
recuarmos. O que fizemos foi uma adaptação à situação atual. Tivemos a sorte de pagar 
grande parte do estoque adiantado, com dólar a R$ 1,60. Porém pagamos os impostos com o 
dólar a R$ 2,50. Refizemos o plano de negócios e faremos uma redução de compras de 25% a 
35% enquanto o dólar estiver elevado. Há algumas vantagens nessa hora de crise: as pessoas 
viajam menos e tendem a consumir mais no próprio país, e com parcelamentos a compra fica 
ainda mais fácil.  
 
Gazeta Mercantil - Tem algum plano, caso o faturamento caia nos próximos meses?  
 
Já estamos nos adaptando à crise, estamos investindo mais em marcas e produtos nacionais e 
reduzindo a compra de importados. E estamos focando as próximas compras em peças mais 
"duráveis", evitando modismos descartáveis.  
 
Gazeta Mercantil - Quais são suas maiores extravagâncias em matéria de moda?  
 
Não tenho muitas extravagâncias. Acho que, por trabalhar com moda, acabo selecionando 
poucos e bons itens. É meu caso. Porém, recebemos Givenchy na loja, estou apaixonada pelas 
peças, as calças são incríveis, casacos bem cortados, sapatos que são obras de arte, nisso eu 
não me contive.  
 
Gazeta Mercantil - É vaidosa? Como faz para cuidar da beleza?  
 
Sou vaidosa até um certo ponto, mas nada de excesso. Faço ginástica moderadamente, 
compro cremes indispensáveis para toda mulher. Mas não sou maníaca. Com a correria do dia-
a-dia, fico semanas sem conseguir fazer as unhas.  
 
Gazeta Mercantil - Coleciona algum artigo de moda?  
 
Meu armário acabou virando um acervo. Desde peças de brechós, peças históricas da moda, 
livros muitos... tem de tudo um pouco. Sem querer acabei colecionando caixas antigas e lupas. 
Comecei com duas na sala, e amigos que vinham em casa achavam que era algo que eu 
gostava e ganhei várias de presente, assim comecei uma coleção involuntária.  
 
Gazeta Mercantil - O significado da palavra luxo vem mudando muito nos últimos 
tempos. Gostaria de saber o que realmente é um luxo para você hoje em dia.  
 
Não gosto nem de ser considerada uma butique de luxo. As peças que são vendidas na NK são 
selecionadas por serem relevantes para a moda, independentemente do preço, caras ou 
baratas. A palavra luxo não me agrada, pois sempre é relacionada a preço, valor, ostentação. 
E eu prego o oposto. Luxo é o que você gosta. Luxo é você gastar dinheiro ou tempo com o 



que lhe dá prazer, que pode ser desde um apartamento sofisticado em Paris, até passar tempo 
sem fazer nada. O luxo para mim é isso, sempre foi, e hoje mais ainda.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 fev. 2009, Plano Pessoal, p. D3. 


