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“Fala com a Gisele (Bündchen),
eu não sou bom nisto de dar en-
trevista”, diz um dos maiores
empresários da moda brasileira,
Alexandre Menegotti, dono do
conglomerado AMC Têxtil que
detém as marcas Colcci, Sommer,
Carmelitas, licenciamento da li-
nha Coca-Cola Clothing, Tufi
Duek, Forum Tufi Duek, Forum
e Triton e a Malhas Menegotti.
Gisele Bündchen é a garota-
propaganda da Colcci desde
2004 e, como acontece em todo
dia de desfile da marca, o prédio
da Bienal, onde ocorreu até on-
tem o São Paulo Fashion Week,
para à espera da modelo.

Para o desfile também veio do
Chile a modelo e atriz Lorenza
Izzo Parsons, que, como Gisele,
faz parte do plano de internacio-
nalização da marca. A Colcci, que
entre lojas multimarcas e fran-
quias tem mais de dois mil pontos
de venda no Brasil, está em busca
de novos mercados. A marca ti-
nha 1,2 mil pontos de venda na
Europa e, com a crise, perdeu
400. Dentro da nova estratégia, a
primeira loja no Chile acaba de
ser aberta, o que justifica a vinda
da celebridade ao país. “O Chile
vai bem, mas a saída é crescer
mais ainda no mercado interno”,
diz Menegotti. “Para não estag-
nar, estamos criando novos pro-
dutos, como a linha juvenil.”

Investimentos
O cachê da supermodelo é milio-
nário, mas a cada estação, o em-
presário está mais satisfeito. “Ela
é a única modelo com quem tra-
balhei que me pergunta: ‘quanto
crescemos nesta estação?’”, diz
Menegotti. Além de garotas pro-
paganda internacionais, o em-
presário investe cerca de R$ 500
mil para fazer um desfile, segun-
do estimativas de mercado. O
valor não é confirmado por Me-
negotti. Mas ele dá pistas de que
não poupa em exposição. “Fazer
desfile vale cada centavo. Se
aplicasse a mesma quantia em
compra de espaço publicitário,
teria apenas 20% do espaço que
consigo no SP Fashion Week.”

E Menegotti começa a usar a
mesma fórmula na Triton: uma
coleção de moda jovem, de gos-
to bastante popular e com um
nome internacional à frente -
no caso a socialite americana
Paris Hilton. Paris, que desfilou
para a marca no segundo dia do
evento, foi a primeira garota-
propaganda da Colcci, há sete
anos, quando a grife fez seu pri-
meiro desfile no Fashion Rio. E
provou ser pé quente.

Em agosto faz dez anos que
Menegotti adquiriu a Colcci, na
época, cheia de dívidas. “A
gente é rápido, espera só para
ver o que vai acontecer com a
Fórum nos próximos meses”,
afirma, referindo-se à marca
de jeans comprada do estilista
Tufi Duek em 2008.

A base da Colcci, cujo públi-
co é 70% feminino, é o jeans
para consumidores em torno de
21 anos. Com a crise do algodão
no mundo, o preço da fibra su-
biu 40% em dois meses, mas
Menegotti, dono da malharia
fundada pelos seus pais nos
anos 1980, não parece muito
preocupado. “Por enquanto,
não vou repassar este valor
para o consumidor final. Eu
vendo marca, não vendo só
produto”, afirma. A Colcci tem
preço médio de R$ 200 por
peça e uma fábrica de sapatos
apenas para confeccionar os
calçados da marca.

Ao todo, o grupo AMC Têxtil
tem cinco fábricas, quase 3 mil
funcionários, e não pretende
transferir esse volume para a
internet. “Na web, ninguém te
atende, não tem a música nem
decoração, não tem o charme
da loja”, afirma Menegotti,
negando qualquer plano de
venda on-line. ■

Modelos turbinam
lucros da Colcci
Empresário Alexandre Menegotti diz que desfile estrelado
vale cada centavo e garante exposição no Brasil e no exterior

“Gisele é a única
modelo com
quem trabalhei
que me pergunta
quanto crescemos
nesta estação

Alexandre Menegotti,
presidente do grupo AMC Têxtil

MEIO AMBIENTE

Brasil receberá US$ 13 mi
para conservar Cerrado
A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, participou ontem da
assinatura de acordo de doação de US$ 13 milhões entre o Banco Mundial,
o ministério, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e
os governos de Goiás e do Tocantins para quatro projetos de preservação
do Cerrado. O recurso será doado pelo Fundo Global para o Meio
Ambiente ao Programa Iniciativa Cerrado Sustentável, do ministério.

Tricia Vieira/AE

Gisele Bündchen,
em desfile da Colcci
no último domingo

SUSTENTABILIDADE

Braskem cria selo para identificar
produtos de matérias-primas renováveis
A Braskem está lançando o selo I’m Green, cujo objetivo é criar valor e
identificar todos os seus polímeros produzidos a partir de matérias-primas
renováveis, entre eles o polietileno verde, a partir do etanol de
cana-de-açúcar, que a empresa deve produzir comercialmente no
próximo semestre. A companhia pretende definir com os seus clientes
as condições para que eles possam estampar o selo em seus produtos.

Divulgação

PONTOS DE VENDA

2 mil
lojas, entre multimarcas e
próprias, vendem peças da grife
no Brasil. No exterior, há cerca
de 800 pontos de venda. Eram
1,2 mil antes da crise mundial.

INVESTIMENTO

R$ 500 mil
é o custo estimado pelo mercado
de um desfile da Colcci. O valor
não inclui o cachê da modelo
Gisele Bündchen. A marca
não confirma o investimento.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 34.
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