




Rio Summer, está prestes a ser anun
ciado. Conforme DINHEIRO anteci
pou em seu site, na quarta-feira 10, nos 
próximos dias a compra das marcas 
Richards e Salinas deve ser concluída. 
Faltam apenas detalhes contratuais. A 
Richards e o InBrands negam. A rigor, 
trata-se de um negócio estimado em 
R$ 200 milhões. 

A nova aquisição fará c o m que o 
faturamento do grupo InBrands salte 
de R$ 3 0 0 milhões anuais para R$ 5 0 0 
milhões de u m a hora para outra. Mais 
do que incrementar as receitas, a nova 
t a c a d a também serve para posicionar 
o grupo no mercado externo. Criada 
pelo empresário Ricardo Ferreira em 
1974, a Richards possui 70 lojas no 
Brasil e duas em Portugal. Acontece, 
contudo, que, desde 2007, Ferreira se 
tornou dono de 50% da grife de moda 
praia Salinas. Além, obviamente, de sua 
posição de destaque no segmento de 
biquínis, o maior ativo da Salinas é a 
capilaridade internacional. A marca, 
com dez lojas próprias e 20 franquea
dos, distribui seus produtos em 39 paí
ses como Estados Unidos, Japão, 
Rússia, Espanha e Portugal. É possível 
encontrar peças da grife em templos de 
consumo como as lojas de departamen
to espanhola El Corte Inglês e a ameri
cana Bloomingdale's. Apesar de parecer 
o suficiente para o InBrands, os executi
vos do grupo querem mais. "Eles alme
jam um faturamento de R$ 1 bilhão até 
o fim do ano", diz um executivo do setor 
de moda. Depois, partirão para a aber
tura de capital. "O projeto de IPO seria 
o início de um novo ciclo. Mas esse não 
é o nosso objetivo", explica Gabriel 
Felzenszwalb, CEO do grupo. "Temos 
um excelente caixa e não precisamos 
buscar dinheiro no mercado." 

O modelo de negócios buscado pelo 
InBrands é o mesmo de grupos como o 
Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), 
dono de um portfólio de marcas como 
Louis Vuitton, Dior, Kenzo e outras 60 
grifes. "Queremos estruturar o setor e 

possuir marcas em vários segmentos", 
diz Alvarenga. O plano é ter grifes para 
atender a vários tipos de clientes. Na 
área de design, contam com Isabela 
Capeto e Alexandre Herchcovitch; no 
mercado de luxo, com a Ellus; em even
tos, com a Luminosidade, de Paulo 
Borges. "Também queremos entrar no 
midle market", diz Alvarenga. É aí que 
se encaixam a Richards e a Salinas. O 
InBrands atua de um modo diferente 
dos seus principais concorrentes no 
caminho da consolidação de marcas: o 
grupo A M C Têxtil, dono da Fórum, 
Colcci, Sommer e Carmelitas, e o 
Marisol, que comanda a Rosa Chá, 
Pakalolo, entre outras, são muito mais 
focados na fabricação, com linhas de 
produção próprias. Já o InBrands busca 
a gestão das marcas. "Preferimos ter
ceirizar toda a produção e nos concen
trarmos na criação", diz Alvarenga. 
Especialistas enxergam vantagem 
nesse modelo. "Eles são muito bons na 
gestão de marcas", diz Carlos 
Ferreirinha, diretor da M C F 
Consultoria e Conhecimento. 

O apetite de marcas do Inbrands, 



porém, esbarra em um problema estru
tural do setor: a falta de profissionais 
qualificados. "A nossa capacidade de 
digerir marcas é limitada", diz 
Felzenszwalb, do Inbrands. Isso não 
ocorre por falta de dinheiro, mas sim 
por escassez de gente qualificada no 
setor. "Estamos sentindo isso na carne, 
não tem gente para tocar novos negó
cios", diz Alvarenga. Outra questão que 
atrapalha o avanço do grupo é o nível 
de informalidade do setor. " U m a gran
de m a r c a não foi c o m p r a d a porque, no 
m o m e n t o da due diligence, d e s c o b r i 
ram um esqueleto enorme", diz um 
empresário do setor. "Para se ter uma 
ideia, o proprietário dessa grife tinha 
180 contas-correntes." O mercado de 
moda, aliás, ainda é visto com uma pita
da de preconceito. Isso é fruto da ima
gem dos estilistas proprietários de mar
cas que fogem da administração como o 
diabo foge da cruz. "O glamour faz parte 
do negócio", diz Alvarenga. "Mas é pre
ciso saber transformar isso em dinhei
ro." O InBrands, com boa parte dos 
sócios que vieram do mercado financei
ro, enxerga isso como uma obsessão. 
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