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Com a economia crescendo até
7% este ano, segundo algumas es-
timativas, o Brasil de hoje vive nos
índices otimistas do final dos anos
1960. E apesar do período pré-
milagre econômico ser recorrente
como inspiração para as roupas do
próximo verão, as passarelas mos-
tram-se mais realistas que ani-
madas. “O foco são as clientes”,
diz a consultora Ana Lucia Zam-
bon, contratada pela Ellus para
atingir novos mercados. Para Ana,
as grifes dedicaram-se demais às
ações de marketing para construir
uma imagem e acabaram por dei-
xar de lado as consumidoras. Por
isso, na primeira fila da Ellus, na
quinta-feira, segundo dia do São
Paulo Fashion Week (SPFW), ha-
verá menos assentos reservados
para celebridades e formadores de
opinião e mais lugares para quem
é fã do cartão de crédito.
Retorno imediato é o que buscam

todas as grifes que desfilam no
SPFW. O evento começa amanhã
com a crise mundial e o boom do
consumo interno afetando as
criações apresentadas nas passa-
relas. Como as exportações caí-
ram vertiginosamente, o mercado
local ganhou toda a atenção. Até
hoje, o Fashion Rio era visto como
o evento que democratiza a moda
e o SPFW, como o inovador, que
lança tendências. A expectativa
agora é que o SPFW também seja
mais focado no consumidor.

A Forum Tufi Duek, por exem-
plo, que abrirá o primeiro dia de
desfiles, exibirá uma peça híbrida,
bem de acordo com o momento:
camiseta longa, no tornozelo, que
na verdade é um vestido nascido
das tramas da meia arrastão. Ou
seja, uma peça que poderá ter vá-
rios usos, a critério da cliente (veja
mais no box da página ao lado).

Biquíni ou lingerie
A Rosa Chá, que na última esta-
ção voltou a desfilar no Brasil,
também se apresenta no primei-

ro dia do evento, na tentativa de
reforçar sua marca entre as con-
sumidoras brasileiras. A grife,
comprada grupo Marisol, con-
tratou Alexandre Herchcovitch,
para substituir Amir Slama co-
mo estilista, em busca de maio-
res vendas.

Na edição passada, Herchco-
vitch fez uma coleção de moda
praia inspirada em lingeries. Lin-
das peças em tons de bege eram
adornadas com rendas pretas. A
apresentação foi o primeiro indi-
cativo do caminho multifacetado
da grife. A partir desta estação,
Rosa Chá deixa de ser, segundo
seu presidente, Ronaldo Mattos,
“empresa de moda praia e sim
empresa de moda”. A ideia é
aproveitar pelo menos três fren-
tes para crescer. A moda praia,
que hoje representa apenas 50%
do negócio, dará espaço para as
linhas casual e de lingerie.

A Rosa Chá, que já foi a maior
exportadora brasileira de moda (o
posto atual, segundo a Associação
Brasileira de Estilistas, é da cario-
ca Osklen), hoje vende apenas
10% de sua produção de 100 mil
peças ano no exterior. Com uma
loja em Nova York, a grife conti-
nua a desfilar nos Estados Unidos,
ao custo médio de US$ 250 mil
por apresentação, apenas para
não perder público no Brasil.
“Quando o desfile acontece lá, em
setembro, as roupas de verão es-
tão chegando nas lojas aqui e o
desfile é uma reforço de mídia,
que acaba por alavancar vendas”,
afirma Mattos.

Mas ele terá um concorrente de
peso no primeiro dia de SPFW, a
Cia. Marítima, com mil pontos de
venda e produção de 1,5 milhão
de peças por ano. A empresa, que
pertence ao Grupo Rosset, uma
das maiores tecelagens da Améri-
ca do Sul, entra na passarela com
um olho no mercado interno e
outro no externo. Pelo menos dez
modelos internacionais foram
contratadas para garantir reper-
cussão também internacional
para seus biquínis e maiôs. ■

São Paulo Fashion
Week abre espaço
para moda comercial
No primeiro dia de desfiles, as grifes Forum e Rosa Chá
apresentam coleções mais ao gosto das clientes

CONECTIVIDADE

Serviço de e-mail da Nokia
tem 10 milhões de usuários no mundo
O Ovi e-mail, serviço de correio eletrônico da Nokia, chegou a 10 milhões
de usuários ativos em todo o mundo. De acordo com comunicado
divulgado pela fabricante, as contas têm sido criadas, principalmente, em
mercados emergentes, onde há limitação no número de computadores
conectados à web. O serviço de e-mail da Nokia foi lançado no início
de 2009 e tem atingido, em média, um milhão de novas contas por mês.

Divulgação

...TUFI DUEK

Empresário

CINCO PERGUNTAS A...

“A moda está
no sangue”

Amanhã começam os desfiles
de verão 2011 da São Paulo
Fashion Week (SPFW), na Bienal
do Ibirapuera. A abertura
do evento ficará por conta
da Forum Tufi Duek, grife que
há três estações é desenhada por
Eduardo Pombal. O empresário
Tufi Duek, que deu nome à
marca, não tem mais qualquer
participação na empresa. Ele
vendeu as marcas Tufi Duek
(grife de designer, mais exclusiva),
Forum (especializada em jeans
e com volume de dois milhões
de calças por ano) e Triton
(marca jovem) para o grupo AMC

J.F. Diorio/AE

TUFI DUEK

20
lojas franqueadas e mais
50 pontos de venda
vendem as roupas da grife.

FORUM

1 milhão
de calças da marca são
produzidas por semestre.
A grife tem 700 pontos
de venda e cerca de 100 modelos
de jeans por estação.

ROSA CHÁ

10%
das 100 mil peças produzidas
seguem para o exterior. Grife já
foi a maior exportadora de moda
brasileira e agora tenta voltar
a crescer no mercado interno.

INVESTIMENTO

US$ 250 mil
são gastos pela Rosa Chá para
desfilar nos Estados Unidos
em setembro. Época coincide
com a entrada do verão
brasileiro e ajuda empresa
a reforçar marca no país.

Eduardo Pombal, estilista
da Forum Tufi Duek, que
tem a missão de apresentar
uma coleção conceitual e,
ao mesmo tempo, comercial
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VAREJO

Novo sistema da Braspag antecipa receita
das vendas de cartão de crédito
A Braspag, empresa do Grupo Sílvio Santos, acaba de lançar um novo
serviço para lojas de e-commerce, o Antecipação Visa. Com a iniciativa,
as lojas virtuais podem adiantar o fluxo de pagamentos que têm a receber
da operadora de cartão de crédito. O serviço é feito em parceria com o
Banco PanAmericano e o acesso ao serviço é feito por meio de um portal,
onde o lojista se cadastra e escolhe o formato de crédito que necessita.

TELECOMUNICAÇÕES

Fórum Brasil Digital deve escolher
100 cidades como piloto
O Fórum Brasil Digital, que irá traçar as políticas do Plano Nacional de
Banda Larga (PNBL), marcado para o dia 23 de junho, deve escolher as
100 cidades que o plano irá cobrir na primeira fase de sua implementação.
Segundo Rogério Santanna, presidente da Telebrás, que coordenará
as ações do PNBL, entre 50 e 60 pessoas serão devolvidas à empresa
no próximo mês para sua “estruturação do ponto de vista formal”.

Divulgação

Têxtil, de Santa Catarina,
em 2008. Um ano depois
afastou-se do negócio. O contrato
com a AMC o impede de voltar
a trabalhar com moda até 2012,
mas receberá royalties pelo
uso de seu nome até 2025.
No entanto, Duek não vê
a hora de voltar ao batente.
O empresário diz que está
aproveitando o período
sabático para analisar
o mercado. “Consigo ver
muitas oportunidades de
negócio que as pessoas
dentro do sistema parecem
não enxergar.”

Está com saudades do SPFW?
Não tenho saudades, acompanho
tudo pelos jornais. Vendi o negócio
e, para mim, este período sabático
está ótimo. É rico ver o mercado
de fora. Há muitas oportunidades
que não estão sendo aproveitadas.

Em jeans mesmo?
Sim. Está todo mundo brigando
para dividir volume e para
fazer o jeans bom e barato.
Não há disputa pelo segmento
de designer, com distribuição
selecionada. No tempo da
Forum, a gente criava um desejo
imediato, agora mudou tudo.

Você vai voltar?
Vou sim. Deixa só acabar o
contrato. A moda está no sangue
e no coração. Não tem jeito.

A marca de sua filha,
Carina Duek, agora tem
loja na Rua Oscar Freire
(área nobre de São Paulo),
e parece estar indo bem.
Você ajuda?
Não faço nada. Sou só pai
dela, na verdade, pai
e doador. Fiz doação financeira
e do nome. Ela está indo
muito bem e conquistando
tudo sozinha. Querem que

faça desfile, mas ela vai
esperar mais um ano.
A Carina aproveitou o dinheiro
que iria investir em desfile pa
ra montar um novo showroom.
Ela fez certo. Uma grife jovem
precisa de estrutura para
ter continuidade.

Você gosta do trabalho
do Eduardo Pombal,
da Tufi Duek e da Forum?
Gosto sim. Não é exatamente
o que eu faria, mas
tem personalidade forte
e tem talento. É um novo
momento da marca. A.F.

ESTILO FORUM

Peças conceituais
viram isca para
atrair consumidoras

Em 2008, o Grupo AMC Têxtil
que detém as marcas Colcci,
Sommer, Carmelitas, além do
licenciamento da Coca-Cola
Clothing e da Malhas Menegotti,
adquiriu 100% do grupo Tufi Duek
que inclui as marcas Tufi Duek,
Forum Tufi Duek, Forum e Triton.
A primeira medida do novo
comando foi promover Eduardo
Pombal a diretor de criação das
marcas (exceto a da Triton, que
continua sob o comando de Karen
Fuke). Pombal, que trabalhava
com o empresário Tufi Duek (leia
entrevista abaixo) desde o final
dos anos 1990, tem se mostrado
a melhor escolha do grupo.
Faz um trabalho que agrada
tanto os críticos de moda quanto
o comercial da empresa. Amanhã,
Pombal abre o SPFW com uma
criação híbrida, uma camiseta
longa que se transforma em
vestido. Ela representa uma
coleção limpa, precisa e
minimalista. “A brincadeira
está nas cores, nas texturas, nas
transparências, na sobreposição
e na mistura do fosco com o
brilho”, diz ele, que trabalha com
consultora de estilo americana
Patti Wilson. Os dois se
encontram duas vezes por
semestre para discutir os projetos
dele. É uma consultoria focada
no desfile e não no comercial,
diz Pombal. “Depois de criar
a imagem com a Patti, sento
com a minha equipe e achamos
maneiras de traduzir a ideia para
a vida real”, diz. Para ele, o mais
dificil na moda é o entendimento
das pessoas. “Todo mundo quer
aquilo que já viu, que foi parar
na televisão. As pessoas têm
restrição à novidade”, afirma.
“Em contrapartida, as roupas
mais conceituais chegam às
lojas e vendem. Não em escala
industrial, claro, mas vende.”
Ele acredita que as peças
esquisitas ajudam a vender
a coleção comercial. “Quando
fiz a saia-boxe (no inverno
passado), a imprensa amou,
mas o comercial levou um susto.
Mas aí tem o ciclo: se a imprensa
gosta, a atriz usa na festa e a
peça está nas revistas. Logo,
as clientes querem conferir de
perto. É a isca!”, diz Pombal. A.F.

Marcela Beltrão

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 36-37.
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