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A idéia surgiu no início do ano, durante as férias em Nova York. As amigas Danie-
la Klaiman e Samantha Barbieri, de 26 anos, e Carla Lamarca, de 27, estavam

na fila da Buffalo Exchange, surpresas com o intenso movimento da loja. Com pilhas
de calças, camisas e casacos nas mãos, jovens descolados circulavam freneticamente
entre as araras, os provadores e o caixa. A loja vende, troca e compra, no ato, roupas
de marca em ótimo estado. Com pouco dinheiro, o cliente recicla o visual e estimula o
consumo consciente. Um lugar assim deveria existir no Brasil, pensaram as amigas.

Elas fizeram esse lugar. Em agos-
to, as três sócias inauguraram a Super
Cool Market, em um galpão na Vila
Madalena, o bairro moderno da Zona
Oeste de São Paulo. Comum nas metró-
poles americanas e européias, esse tipo
de negócio não existia por aqui. Trata-
se quase de um brechó. "A diferença é
que estimulamos a troca, e as roupas
não têm cheiro de naftalina", afirma
Samantha. Funciona assim: quan-
do um cliente oferece uma peça, elas
calculam o valor final e pagam 30%
em dinheiro ou um vale de 50% para
a compra de outro produto na loja. A
roupa então é lavada e passada. A sele-
ção é rigorosa. Só entra o que é fashion.

Duas das sócias já trabalharam
com moda. Daniela cursou em Barcelo-
na uma pós-graduação em coolhunting,
uma espécie de estudo de tendências.
Carla era VJ da MTV e agora apre-
senta um programa no canal pago
Fashion TV. Samantha é a empresária
do grupo. Durante oito anos trabalhou
em grandes empresas como gerente
de marketing. O capital inicial de R$
250 mil foi investido no acervo inicial
e em pesquisas de mercado. Até o fi-
nal do ano, as sócias pretendem abrir
mais uma unidade. A inspiração para
o negócio veio da própria Buffalo Ex-
change. Com 40 lojas espalhadas pelos
Estados Unidos, a rede teve um fatura-
mento, em 2008, de US$ 50 milhões.
"Já estamos conversando com investi-
dores para o ano que vem", afirma Da-
niela. "Nossas metas são ambiciosas."
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