
32 Brasil Econômico Terça-feira, 4 de maio, 2010

EMPRESAS

Alexandra Farah
afarah@brasileconomico.com.br

Num mercado em que sobra in-
formação, o sucesso de Natalie
Klein é creditado exatamente à
edição. Nos últimos dois anos,
com uma seleção concisa, mas
acertada, a sua multimarca de
roupas e acessórios, a NK Store,
nos Jardins, em São Paulo, assu-
miu o posto de butique mais im-
portante do Brasil. O trabalho da
empresária é similiar ao de uma
curadora de arte. A norma dela é
“não dar margem para a cliente
ficar confusa”, com as várias op-
ções e combinações possíveis. As
composições passam por uma
seleção rigorosa, e chegam prati-
camente prontas às clientes.

Experiência no varejo não fal-
ta à neta do fundador das Casas
Bahia, que faturou de R$ 13,9 bi-
lhões em 2008, e filha de Michael
Klein, presidente da rede. Mesmo
assim, ela diz que permanece cu-
riosa. “Vou a palestras e seminá-
rios. Leio livros de moda e de
marketing. Mas aprendi mesmo
foi observando o erro dos con-
correntes”, afirma Natalie. A fra-
se, no passado, tem explicação.
Hoje, a NK Store não tem concor-
rentes. A Daslu, considerada, até
pouco tempo atrás, uma das bu-
tiques mais influentes do mundo,
passa por um período de indefi-
nição e, na opinião de Natalie,
não está mais no mesmo seg-
mento que ela. “O boom da NK
Store aconteceu quando a Daslu
deixou de ser butique fechada,
exclusiva”, diz. “Com a mudança
de endereço e a expansão, a Daslu
passou a concorrer com sho-
ppings. Fiquei sozinha”. E, ao
que parece, mais segura para pla-
nejar a expansão dos negócios.

A ideia agora é chegar ao Rio
de Janeiro. Em agosto, a NK
Store abre a primeira filial na
capital carioca, em Ipanema,
para roupas importadas e mar-
cas próprias como a NK, hoje
vendida apenas na NK Store, e a
Talie, marca mais popular da

empresária, distribuída a 70
pontos de venda no Brasil. Como
em São Paulo, a unidade terá
uma loja independente para as
grifes Marc Jacobs e Marc by
Marc Jacobs (as duas desenhadas
pelo estilista da Louis Vuitton,
administradas pela LVMH e re-
presentadas com exclusividade
por Natalie). As marcas próprias
representam 80% das vendas,
contra 20% dos importados. No
faturamento, cada segmento
participa com 50%, já que os
importados são bem mais caros.
Os preços variam de R$ 200 por
uma camiseta Talie, a R$ 20 mil
por um blazer da Balmain.

Preparação
Natalie tem três compradoras
internacionais que viajam com
ela, em média de seis vezes ao
ano, para escolher as peças. Elas
têm, óbvio, gosto e faro fashion
que agradam as mulheres, mas o
processo de compra envolve
mais matemática do que intui-
ção. “Eu sei quanto vende cada
modelo, cada cor e de qual mar-
ca e numeração. Temos relató-
rios completos, o que me per-
mite fazer uma compra muito
próxima do que a cliente bus-
ca”, diz a empresária.

Quem compra bem, vende
bem. “Andei Nova York inteira e
não achei um vestido tão lindo
quanto o que abriu o último des-
file”, diz Fabiola Kassin, cliente e
fã da seleção da butique, referin-
do-se a um disputado vestido
com brilhos prateados do ameri-
cano Phillip Lim, que apesar de
ser pouco conhecido do grande
público, é uma estrela na loja.
“Desde a época em que foi criada,
há 13 anos, a NK pouco mudou.
Nosso objetivo continua o mes-
mo. Ter o mais bacana de moda,
mas sem conotação ostensiva.
Ter marcas relevantes, mas que
não são necessariamente as mais
caras. Não temos as peças com
fila de espera”, diz Natalie, mais
uma vez, buscando manter dis-
tância da concorrência. ■

NK Store cresce
em vácuo deixado
pela Daslu
Com seleção concisa de peças e atendimento personalizado,
Natalie Klein se prepara para entrar no mercado carioca

“O boom da
NK Store aconteceu
quando a Daslu
deixou de ser
butique fechada,
exclusiva. Com
a mudança de
endereço e a
expansão, a Daslu
passou a concorrer
com shoppings.
Fiquei sozinha

Natalie Klein,
dona da NK Store

COLEÇÃO

Tesouro descoberto em oceano
será leiloado em Jacarta
Um tesouro descoberto em um barco que naufragou perto do litoral
da Indonésia há mil anos será leiloado na quarta-feira, dia 5, em Jacarta,
a um preço inicial de US$ 80 milhões. Um total de 271 mil peças, entre
cerâmicas chinesas, espelhos com moldura de bronze, pérolas, rubis e
safiras, compõe o tesouro, um dos mais importantes descobertos na Ásia,
diz Luc Heymans, diretor Cosmix, sociedade de exploração submarina.

ENTRETENIMENTO

Homem de Ferro 2 estreia em 53 países
e arrecada mais de US$ 100 milhões
Uma semana antes do início da temporada de verão nos cinemas
da América do Norte, o filme Homem de Ferro 2 teve estreia
surpreendente fora dos EUA, arrecadando US$ 100 milhões.
O filme estreia na próxima sexta-feira nos Estados Unidos e no Canadá,
onde no final de semana passado, a refilmagem do filme de A Hora do
Pesadelo assumiu a liderança nas bilheterias, com US$ 32,2 milhões.

Divulgação

SELEÇÃO RIGOROSA

A NK vende hoje 15 marcas internacionais, entre elas Lanvin,
Balmain, Stella McCartney e Givenchy. Nesta edição, pela
primeira vez, terá peças da grife Celine, desenhada pela estilista
Phoebe Philo, que tem sido sucesso de crítica no exterior.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 32.
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