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Natalie Klein, de casaco militar
Celine e short de paetê Phillip
Lim, após desfile em sua loja.

Peças usadas por ela estão
entre as mais vendidas

Fotos: Claudio Gatti

CENSURA

China se protege contra “forças
hostis estrangeiras” na internet
A agência reguladora de mídia na China prometeu tomar posição sobre
os crimes on-line para evitar que “forças hostis estrangeiras se infiltrem
pela internet”, afirmou ontem a imprensa estatal. Wang Chen, chefe da
Secretaria de Informação do Conselho de Estado, afirmou na última sexta
que o país pode endurecer sua posição sobre crimes on-line como parte
da campanha que, segundo ele, prendeu mais de 5 mil suspeitos em 2009.

AQUISIÇÃO

IBM compra empresa de computação
em nuvem Cast Iron
Com a compra da Cast Iron Systems, a IBM quer reforçar sua linha
de computação em nuvem, uma tecnologia cada vez mais popular
que ajuda empresas a reduzirem custos ao permitir acesso
online a programas. Os termos do acordo não foram revelados.
A IBM espera que o mercado de computação em nuvem cresça
para US$ 126 bilhões até 2012 contra US$ 47 bilhões em 2008.

Daniel Acker/Bloomberg

Criações do jovem estilista
americano Phillip Lim,
um dos favoritos da
empresária no momento.

O cinza é tradição na NK Store,
diz Natalie. Esta bota
de couro, hit da estação,
custa R$ 1.320,00.

Preto é sempre forte,
principalmente no inverno. Aqui,
vestido geométrico Givenchy,
apresentado na semana passada.

Natalie Klein não cumpriu li-
cença-maternidade. Depois de
15 dias do nascimento de sua
primeira filha, Ava, com o esti-
lista Tufi Duek, ela estava de
volta à NK Store, na semana
passada, para o desfile de lança-
mento da coleção de inverno
das marcas importadas. Vestida
com short de brilhos Phillip Lim
e jaqueta militar Celine, Natalie
é também a principal modelo de
sua loja. As peças usadas por ela
somem das prateleiras em se-
gundos. Após o desfile, por
exemplo, os shorts de Phillip
Lim, que custam entre R$ 3 mil
e R$ 6 mil, esgotaram. O mesmo
ocorreu com a jaqueta da grife
Celine, de R$ 9 mil. A seguir,
Natalie fala sobre as tendências
para esta estação e a próxima.

O que você acha da moda
inverno 2010?
É um inverno importante, com
características urbanas e muito
couro. Saiu de cena aquela coisa
rock’n’roll muito explorada e
cansativa. Eu sempre gosto de
fazer misturas, é um dos truques
da NK. Para esta estação, usar
peças com influência militar e
lingerie, no mesmo look, é legal.
Mas sempre digo que tem que
tomar cuidado porque a infor-
mação de moda é a mesma para
todo mundo. Se você não der um
toque pessoal, cai na mesmice.

O que há de novidade em cor?
O inverno é mais sóbrio. Preto
é importante. Outras cores são
os tons de ocre, caramelo e ca-
melo, azul royal, verde militar,
azul marinho. Para a NK, o cin-
za está sempre presente, quase
num degradê do preto e o rosa
pele também.

As mulheres ainda podem
usar uma mesma roupa para
trabalhar e sair à noite?
De preferência, não. Isto é mui-
to anos 1990.

O que você recomenda de novo
para uma mulher sair?
A gente continua amando os
vestidos com volume no quadril
e as mangas volumosas. A moda
está mais feminina, mais forte,
geométrica. Mas não romântica.

As lojas são os museus do futuro?
Eu sempre faço um trabalho de
educar as clientes, sim. Mas a
primeira década do século não
signifca muito nem para as ar-
tes, nem música, nem moda. A
partir de 2010, a gente vai ver a
revolução. A coleção de verão,
que está pronta, é mais sexy.
Tem renda, mas não tem frufrus.

Como você escolheu a roupa
para vir no desfile?
Hoje, escolhi o que cabia em
mim. Ainda estou inchada. Em
desfile, geralmente pego o que
tem de mais novo, o que chegou
agora ou o que ainda não vendeu.

É verdade que, se tiver
alguma coisa encalhada,
é só você usar que vende?
Se precisar, não só eu como
também todas as vendedoras
fazem este papel. ■ A.F.

Jovem e bonita,
empresária
é a melhor
vendedora da loja
Para o verão, ela afirma que tendência é
mais sexy, com rendas, mas sem ser infantil

ENTREVISTA NATALIE KLEIN Dona da NK Store

“Para esta estação,
usar peças com
influência militar e
lingerie, no mesmo
look, é legal. Mas é
preciso cuidado, pois
a informação de moda
é a mesma para todo
mundo. Se você não
der um toque pessoal,
cai na mesmice

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 33.
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