
Referência em moda de rua, Ecko Unltd. abre as primeiras
lojas no País ‘repaginada’: roupas de corte largo dão lugar a
modelos ajustados para agradar aos jovens das classes A e B

Fernando Scheller

Fundadoreexecutivo do
grupodemoda Marc Ecko

Passou no vestibular e ganhou
uma empresa de presente

Primeira pessoa

T ermômetro do próprio
negócio, Marc Ecko de-
cidiu que é hora de cres-
cer. Há quase duas dé-
cadas, ele fundou a
Ecko Unltd., grife que

ganhou fama no mundo todo por tra-
zer a cultura de rua de New Jersey
para a moda de massa, com influên-
cias do grafite, do rap e do skate. Aos
38 anos, o empresário diz estar em
busca de um estilo mais refinado,
que reflita seu próprio amadureci-
mento: já lançou a Marc Ecko Cut &
Sew, que reinventou o streetwear da
marca original para o consumidor da
faixa dos 30 anos. Ao mesmo tempo
que estreia com lojas próprias no Bra-
sil, no mês que vem, ele dá passos em
direção a um público mais amplo.
Ainda em 2010, a companhia lançará
novas linhas nos Estados Unidos:
uma de ternos e outra de artigos para
a casa.

A abertura de pontos de venda ex-
clusivos no Brasil faz parte da diversi-
ficação dos negócios da Marc Ecko,
empresa “guarda-chuva” que admi-
nistra marcas de roupa que faturam
US$ 1,5 bilhão ao ano e projetos liga-
dos ao mundo do entretenimento, co-
mo o desenvolvimento de videoga-
mes. Hoje, 50% das receitas da com-
panhia vêm de fora dos Estados Uni-
dos, com destaque para a Alemanha e
o Japão. E o grupo busca mais espaço
nos mercados emergentes: está pre-
sente na Índia e na China, mas perce-
be o Brasil como prioridade.

No País, a operação tem um parcei-

ro local, a The Brands’ Company. Com
produção terceirizada em confecções
no interior de São Paulo, a coleção nacio-
nal é totalmente adaptada à realidade
local. Para o fundador, é como se os esti-
los da Ecko Unltd. e da Cut & Sew se
fundissem para satisfazer o público-al-
vo no Brasil: jovens das classes A e B,
dispostos a pagar R$ 200, em média, por
peça de roupa. Por aqui, as calças e cami-
setas largas associadas a rappers e ska-
tistas dão lugar a cortes ajustados, mais
adequados à preferência nacional.

A abertura das primeiras três lojas
próprias da Ecko Unltd., em São Paulo,
consumiu investimentos de R$ 6 mi-
lhões. A estimativa é que a marca venda
1 milhão de peças no País neste ano –
entre unidades próprias e lojas multi-
marcas –, o dobro do volume de 2009. A
preços de varejo, o faturamento pode
atingir R$ 200 milhões. Para o público
adulto, os produtos da linha Cut & Sew
serão vendidos no País em uma loja mul-
timarcas desenvolvida pela The Brands’
Company, a Yo!, que terá a primeira uni-
dade aberta no mês que vem.

Evolução estética. Para Marc Ecko, a
adaptação dos produtos originais ao
gosto brasileiro faz parte da “evolução
estética” da companhia. “Com quase 17
anos de negócio, acho que a marca é mui-
to maior do que a cultura das ruas e do
hip hop. Acho a localização do estilo im-
portante: a percepção do que é moda é
muito diferente no Brasil e nos EUA,
pois são países diferentes, culturas dife-
rentes”, define o empresário. Segundo
ele, a Ecko Unltd. passa hoje pelo perío-

do de reinvenção já trilhado por ou-
tras marcas de moda jovem, como a
Levi’s e a Diesel, na busca de uma
atuação mundial.

O estilo de Marc Ecko no dia a dia
dos negócios da empresa que criou
pode ser chamado de “metralhadora
giratória”: ele participa das decisões
financeiras, define estratégias de
marketing, dá opiniões sobre a cria-
ção das coleções e faz papel de garoto-
propaganda da marca Cut & Sew.

Quem vê as fotos tiradas do empre-
sário ao longo do tempo percebe tam-
bém uma mudança no seu jeito de
vestir: os bonés e os moletons colori-
dos deram gradativamente lugar a
um estilo “esporte chique”, recente-
mente substituído por ternos de
bom corte – preparação para o lança-
mento da linha social da empresa, du-
rante o outono-inverno do Hemisfé-
rio Norte.

Neto de alfaiate, amigo de astros
de Hollywood, blogueiro, dono de
revista, fã de grafite, de esportes e
de carros “tunados”, Ecko trouxe
uma paixão de seu público-alvo pa-
ra a empresa ao iniciar um negócio
de desenvolvimento de conteúdo
para videogames. Embora o braço
da companhia que se dedica à mídia
faça produtos para terceiros – como
um jogo baseado na série de TV Dex-
ter –, os games têm a função princi-
pal de disseminar a cultura e atitude
relacionada às roupas do grupo. A
ação do jogo Getting Up! se passa nas
ruas de um bairro barra-pesada de
uma grande cidade. Todos os perso-
nagens, naturalmente, usam rou-
pas muito parecidas com as da Ecko
Unltd. no mundo real. “O videoga-
me é antes de tudo uma ferramenta
de marketing. É uma forma de criar
um diálogo mais profundo e uma
maior proximidade emocional com
o cliente.”

Enquanto exerce seu lado “multi-
tarefa”, Ecko diz se policiar para evi-
tar que suas ideias sejam vistas co-
mo “projetos de vaidade”. À medida
que o negócio iniciado com a venda
de camisetas customizadas no porta-
malas de um carro cresce e se torna
global, o empresário diz que sua fun-
ção também mudou, tornando-se
mais parecida com a de um maestro
do que com a de um pintor de telas.
“Quero fazer algo que me satisfaça
criativamente, mas tenho de ser res-
ponsável com a saúde da empresa.
Hoje, no mundo inteiro, tenho 2 mil
pessoas que dependem diretamen-
te da Marc Ecko”, afirma. “Eu e mi-
nha equipe temos o objetivo de apro-
veitar as boas oportunidades que
surgem com responsabilidade.”

Marc Ecko

DIVULGAÇÃO

✽ Marc Ecko nasceu em 1972, em New
Jersey (EUA). Há 17 anos, iniciou uma
empresa que se tornou referência ao tra-

zer a cultura de rua – skate, hip hop, rap
e grafite – para a moda de massa. Hoje,
as marcas que compõem o portfólio da
companhia faturam US$ 1,5 bilhão ao
ano no mundo todo.

Perfil✽

DAS RUAS AMERICANAS
ÀS BALADAS DO BRASIL

Em dezembro de 1998, recém-
aprovados no vestibular, Marco
Antônio Raimundo e um amigo
ganharam de presente dos pais
uma máquina de fabricação de
fraldas descartáveis – a ideia
era começar ali um negócio pró-
prio. Onze anos depois, o Gru-
po Sapeka é o maior vendedor
de fraldas do Norte e do Nor-
deste. Embora tenha vendido a
Sapeka para a Hypermarcas,
Raimundo continua trabalhan-
do na companhia e quer torná-
la líder no resto do País.

● Como o grupo chegou à lideran-
ça no Norte e no Nordeste?
Quando começamos, nossa
grande sacada foi perceber que
o pacote de fraldas de tamanho
pequeno, com 24 unidades, cus-

tava até R$ 10 reais no ponto de
venda e muita gente não podia
comprar. Colocamos dez fral-
das no pacote pequeno, com
preço menor. Deu certo. Logo
compramos a primeira máqui-
na profissional e, em 2002, deci-
dimos ampliar o negócio e cons-
truímos uma fábrica em Recife.
Hoje alcançamos quase 40% de
market share no Norte e Nor-
deste. No ano passado, chega-
mos ao Sul e Sudeste por meio
de grandes redes de supermer-
cados, como Extra e Carrefour.

● Quais são os planos agora, de-
pois da venda para a Hypermar-
cas?
A Hypermarcas adquiriu 100%
das cotas do Grupo Sapeka,
mas pagou uma parte em ações
– que estão comigo e com meu
sócio. Assim, o grande plano é,
ainda, tornar o grupo líder no
segmento de descartáveis no
País. Depois de consolidar a li-
derança com fralda infantil, que-
remos fazer o mesmo com os
absorventes. A ideia é que o
apoio da Hypermarcas ajude
nessa consolidação.

● A sede da empresa ainda é em
Goiânia. O senhor passa mais
tempo lá ou viajando?
Moro ainda em Goiânia, mas fi-
co uma semana na cidade e ou-
tra viajando. Gosto dessa roti-
na. Se ficasse em casa muito
tempo, já teria sido mandado
embora (risos). / AIANA FREITAS

Marco Antônio Raimundo

Holofote. Fundador fez ensaio para linha ‘adulta’ da empresa, a Cut & Sew

DIRETOR-COMERCIAL
DO GRUPO SAPEKA
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