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EMPRESAS

SUSTENTABILIDADE

Estudo mostra redução de emissões
de carbono com o uso de telepresença
Um estudo com empresas dos EUA e Reino Unido que substituíram
parte de suas viagens de negócios pela telepresença concluiu que essa
tecnologia pode reduzir suas emissões de CO2 em até 5,5 milhões de
toneladas — o equivalente à remoção de mais de um milhão de carros
das ruas por ano — e obter benefícios de quase US$ 19 bilhões, até 2020.
O estudo é da CDP (Carbon Disclosure Project) e foi patrocinado pela AT&T.

ANIMAÇÃO

Toy Story 3 bate novo recorde
nas bilheterias mundiais
Depois de mais de uma década longe das telonas, Woody e Buzz,
heróis animados de Toy Story 3 arrecadaram US$ 153,8 milhões
nas bilheterias mundiais, segundo estimativa da distribuidora
Walt Disney. Apenas dois outros filmes de animação estrearam
com mais de US$ 100 milhões de bilheteria — Shrek Terceiro com
US$ 122 milhões, em 2007, e Shrek 2 com US$ 108 milhões, em 2004.
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Hope e Valisére
declaram guerra
das beldades

Bob Wolfenson/divulgação
Alexandra Farah
afarah@brasileconomico.com.br

Ela vivia escondida e, quanto
mais despercebida passasse,
melhor. Mas agora a lingerie
está exibida. O setor é um dos
que mais crescem no Brasil, fa-
turando em 2009 R$ 5,3 bi-
lhões, com produção de 968
milhões de peças. E, desde o
ano passado, as passarelas es-
tão incentivando um interesse
ainda maior pela roupa íntima,
que passou a interferir vigoro-
samente no visual, graças a
transparências e recortes que
mostram o que está por baixo
do vestuário. “A lingerie não é

mais underwear é outwear”,
diz Ana Flôres, que há sete
anos organiza o Salão Moda
Brasil, feira de negócios da ca-
deia do vestuário que acontece
até amanhã, no Expo Center
Norte, em São Paulo, com mais
de 200 expositores e aproxi-
madamente 600 marcas dos
segmentos de moda masculina
e feminina, praia, fitness, lin-
gerie, têxtil e aviamentos. “A
expectativa era que, em 2009, a
produção de moda íntima cres-
cesse entre 11% e 15%. Mas o
crescimento foi de 17%. Este ano,
com a recuperação das exporta-
ções, esperamos crescer entre
20% e 23%”, diz Ana.

Sutiãs de paetês
E, diante das boas perspectivas,
as fabricantes lançam mão do
marketing para aumentar a
participação de mercado. É o
caso da Hope, que contratou Gi-
sele Bündchen como garota
propaganda, e tem a expectativa
de crescer 25% este ano. Mas a
estratégia de expansão não se
restringe à mais importante
modelo da atualidade. A Hope
tem 5 mil pontos de venda e,
desde 2005, está reposicionan-
do a marca. “Primeiro, investi-
mos na melhoria do produto e
da comunicação e agora vamos
abrir cerca de 300 lojas fran-
queadas”, diz Sandra Chayo,

diretora de marketing da fabri-
cante, que abriu a primeira
franquia especializada em calci-
nha e sutiã, em 2005. A marca
atualmente tem 40 unidades
franqueadas e vai fechar 2010
com 50, mais uma loja em Por-
tugal e outra em Israel. “A gente
atua em todos os nichos , da lin-
gerie para o dia a dia até sutiãs
de paetês. Só nessa linha mais
fashion temos produção de 200
mil por mês”, diz Sandra.

A concorrente Valisére con-
tra-atacou com a supermodelo
Kate Moss, e a perspectiva de ter
10 mil pontos de venda no país
nos próximos anos. A empresa
também vai estrear no varejo,

Com transparências
dominando
as passarelas,
segmento de
roupa íntima deve
crescer mais
de 20% neste ano

Marcas escalam modelos internacionais
para estimular as vendas de lingerie
e acelerar crescimento no mercado interno

Hope marca posição com
escalação de Gisele Bündchen

como garota-propaganda
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SIGILO

Justiça americana investigará
coleta de dados pelo Google
O secretário de Justiça de Connecticut, nos EUA, anunciou que
conduzirá uma investigação de múltiplos estados americanos sobre
a coleta pelo Google de dados de redes sem fio. A coleta foi feita por
veículos que fotografam ruas para o serviço Street View da empresa.
A companhia já enfrenta investigação informal sobre o assunto pela
Comissão Federal do Comércio (FTC) e diversos inquéritos em outros países.

BRINQUEDOS

Estrela relançará Ferrorama em agosto,
depois de realizar ação de marketing
A fabricante de brinquedos anunciou ontem o relançamento do famoso
trenzinho, fora do mercado desde 1998. A volta do produto é resultado
de uma ação de marketing proposta a um grupo de fãs do Ferrorama
identificado em uma rede social. Eles venceram o desafio de fazer
o trem percorrer, sem parar, 20 quilômetros do Caminho de Santiago
de Compostela, na Espanha, munidos de apenas 110 metros de trilhos.
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Mesmo assim, empresa
deve abrir pelo menos
300 lojas de marca própria

A Valisére está completando 75
anos de mercado, com metas
bastante ambiciosas. Segundo
Benny Rosset, diretor da grife,
a meta é chegar a 10 mil pontos
de venda nos próximos anos.
Pelo menos 300 deles são ban-
deira própria, marcando a es-
treia da empresa no varejo. A
Valisére foi comprada da Rho-
dia, pelo grupo Rosset, em
1986. Um ano depois, com a
campanha “O Primeiro Sutiã a
Gente Nunca Esquece”, trans-
formou-se em uma das mais
conhecidas marcas de lingerie
do Brasil. E a ideia é continuar
apostando em marketing para
crescer, diz Rosset.

O Brasil, país do biquíni, está
virando o país da lingerie?
O Brasil ainda é o país do biquíni,
mas o mercado da lingerie é mui-
to maior que o de moda praia. Ele
apenas ficou fora dos holofotes
por muito tempo. O consumidor
agora está redescobrindo a roupa
íntima. No atual momento eco-
nômico, as pessoas voltaram a ter
dinheiro não só para bens como
televisão e máquina de lavar, mas
também para lingerie.

Qual o tamanho da
Valisére hoje?
Produzimos 3,5 milhões de pe-
ças por ano e temos 4 mil pontos
de vendas no Brasil. A ideia é
chegar a 10 mil pontos nos pró-
ximos anos.

E qual a estratégia para isso?
Investimento alto em marketing,
aumento na linha de produtos e
forte campanha publicitária são
fundamentais. Mas vamos cuidar
principalmente da mudança da
distribuição. Vamos abrir cerca
de 300 lojas com bandeira pró-
pria. Porém, meu negócio não é
varejo. É indústria e é marketing.
Entre as novas lojas apenas 15 se-

rão administradas por nós, o res-
tante será franqueado. A primeira
será na Rua Oscar Freire, em São
Paulo. Ela abrirá em setembro, e
terá a linha completa de produ-
tos. Com as lojas, a gente vai fide-
lizar ainda mais a consumidora.

A escolha de Kate Moss para
a campanha faz parte da
internacionalização da marca?
Não. Talvez, no futuro, a gente
busque mais espaço na América
Latina. No momento, queremos
fortalecer o mercado interno.
Sempre fizemos campanhas com
grandes modelos, a última foi a
Fernanda Lima e tivemos a Karo-
lina Kurkova também.

A moda influenciou esta
nova demanda por lingerie?
A Rosa Chá, por exemplo,
fez uma coleção de biquínis
inspirados em roupa íntima.
Os estilistas estão fazendo roupas
estruturadas que lembram linge-
rie sim. Mas praia é uma outra
pegada. Quem quiser usar linge-
rie na praia, compra uma Valisére
e vai. (risos) ■ A.F.

ENTREVISTA BENNY ROSSET Diretor da Valisére

Gui Paganini/divulgação

Top model Kate Moss é
arma da Valisére para

encarar a concorrência

■ SETOR

R$5,3bi

Mercado nacional de lingerie
movimentou, em 2009,

■ VOLUME

968milhões

Número de peças produzidas
no país no ano passado foi

com bandeira própria, segundo
Benny Rosset, diretor da marca
(leia entrevista ao lado).

Varejo para grandes e pequenos
Moda íntima é um mercado
que está fervendo para os
grandes e para os pequenos.
Princesa de nascimento, a mo-
delo e designer industrial Pao-
la de Orleans e Bragança vai
abrir em agosto com a sócia
Daniela Cury uma marca de
lingerie, a Muá. “Lingerie é
uma roupa funcional. Ninguém
vive sem. Mas as nossas serão
peças mais estruturadas e ex-
clusivas”, diz Paola.

As lojas Marisa também em-

barcaram na onda, com a mar-
ca Marisa Lingerie, uma rede
de lojas exclusivas de moda ín-
tima feminina. As primeiras
unidades ficam em São Paulo e
até o fim do ano serão abertas
mais cinco lojas.

A DeMillus, outra gigante do
setor, com faturamento em
2009 de R$ 319 milhões, e pre-
visão R$ 400 milhões para este
ano, aposta na venda de porta a
porta para manter o crescimen-
to. Ela é a maior fabricante de
lingerie da América Latina e vai
aumentar em 30% a produção
este ano. Para cumprir a meta,
abriu, neste semestre, 500 no-
vos postos de trabalho. ■

“Meu negócio
não é varejo.
É indústria
e marketing”

Primeira loja
da marca será
na Rua Oscar
Freire, em
São Paulo.
Quinze unidades
serão próprias
e as demais,
franqueadas

Divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 32-33.
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