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EMPRESAS

MULTIMARCAS

Assim como em São Paulo, a loja carioca que fica em Ipanema, tem dois
andares. No primeiro ficam marcas próprias, NK e Talie, e, no segundo, as
internacionais como Stella McCartney, Pucci, Givenchy, Lanvin, Céline, Isabel
Marant e Alaia. Com 180 metros quadrados, o projeto do arquiteto Leonardo
Mancenido é feito com madeiras de reflorestamento, paredes revestidas
de espelhos para refletir a luz e filtros de água feitos de garrafas pet.

LUCRO

Prada anuncia alta de vendas de 19%
na Europa, 30% nos EUA e 47% no Oriente
A Prada, gigante italiana do luxo vai fazer o desfile de verão 2011 em
Milão está comemorando bons resultados. A marca desenhada por
Miuccia Prada e presidida por seu marido, Patrizio Bertelli, anunciou
que o faturamento mais que dobrou no primeiro semestre. A receita foi
de R$ 2.2 bilhões e o lucro liquido de R$ 231 milhões. Além da grife mãe,
fazem parte do grupo Prada, a Miu Miu, os sapatos Church e a Car Shoe.

Fotos: divulgação

Alexandra Farah
afarah@brasileconomico.com.br

Revigorada e sem demonstrar
receio da crise econômica que
ameaça a Europa desde 2008, a
London Fashion Week termina
hoje depois de 70 desfiles. Além
de colocar as flores e as saias
curtas e pregueadas de novo na
moda, o evento ainda destaca os
modelos criados por uma brasi-
leira. Há sete anos, desfila na ci-
dade a marca Issa London, da
fluminense Daniella Helayel
(leia entrevista abaixo), que
produz vestidos desejados por
mulheres do mundo todo. Para a
próxima estação, os modelos
estampados de malha, que fize-
ram o sucesso da grife, lembram
as formas e cores da Índia. “Eu
tiro inspiração de todos os luga-
res por onde ando”, diz Da-
niella, que mora no bairro do
Chelsea, a poucas quadras do
seu showroom, onde trabalham
mais de 30 pessoas.

O nome Issa London foi ins-
pirado na gíria dos surfistas ca-
riocas, uma turma que Daniella
conheceu bem. Antes de trocar
Niterói pelos Estados Unidos,
em 1991, a praia e as ondas eram
sua rotina. Mas foi em Londres,
dez anos depois de sair do Bra-
sil, que ela descobriu sua voca-
ção como estilista. Os vestidos
de jersey, criados e costurados
por ela, eram vendidos a ami-

gas. Hoje, eles estão à venda em
200 lojas de 35 países. Daniella
produz quatro coleções por ano,
fabricadas na China e na Polô-
nia. E graças a clientes famosas,
como a cantora Madonna e a
modelo Kate Moss, a produção da
Issa London não para de crescer.
Atualmente, são vendidas cerca
de 20 mil peças por ano.

Com a linha infantil, a Baby
Issa, lançada em julho passado,
e com a inauguração da loja on-
line no próximo mês, as vendas
só tendem a aumentar. “A loja
virtual é o primeiro passo da ex-
pansão”, diz a estilista, que
também procura um ponto para
abrir loja física em Londres.
“Vamos vender caftans [túnicas
longas], vestidos clássicos de
jersey, vestidos coquetel e mo-
delos de festa”. Para Daniella,
vestido é a peça mais democrá-
tica do vestuário feminino e ela
quer que o site funcione na
mesma filosofia. “Todas as mu-
lheres, do mundo inteiro, mere-
cem se sentir fabulosas com o
mínimo de esforço”.

No Brasil, a Issa London é su-
cesso absoluto em sua única re-
presentante, a NK Store, que
vende seus vestidos por cerca de
R$ 3 mil. “Não troco Londres
por nada”, afirma Daniella. “A
cidade é vibrante, inspiradora e,
para mim, comercial porque al-
guns dos meus maiores com-
pradores estão aqui”, afirma. ■

Há quase 10 anos,
os vestidos de
jersey, criados e
costurados pela
estilista, eram
vendidos a amigas.
Hoje, 20 mil peças
são comercializadas
por ano

...DANIELLA HELAYEL

criadora da marca Issa London

TRÊS PERGUNTAS A...

“Quero lojas Issa
no mundo todo”

Em meio aos preparativos
para o desfile de ontem,
da coleção de verão 2011
da Issa London, a estilista
concedeu a entrevista a seguir:

O que define a coleção que
você apresentou ontem?
O tema é verão indiano, com
foco em saris drapeados e muito
leves, maxi-vestidos esvoaçantes
e outros feitos de denim com
elastano. Introduzimos um jersey
italiano em cores vibrantes e
as estampas são florais clássicos
com geometria típica da Índia.

O forte da Issa London
são vestidos. Você não
está cansada deles?
Não. É o que fazemos
melhor. A coleção é basicamente
de vestidos. São peças
que vestem muitas mulheres,
independentemente da
silhueta e do estilo de vida.
Minha filosofia será sempre
“Issa para todos”.
As mulheres têm o direito
de se sentirem confortáveis,
sensuais e glamurosas
todo dia. Os vestidos da Issa
cumprem essa função.

Os negócios vão bem mesmo
com a recessão europeia?
Minhas amigas sempre pediam
para eu fazer miniaturas dos
meus vestidos para suas filhas.
Então, lançamos em junho a
linha Baby Issa que foi comprada
imediatamente por 35 lojas no
mundo todo. Não posso reclamar,
a primeira coleção da Issa só teve
pedido de uma loja. Depois de
abrir a loja virtual, em outubro,
o próximo passo é uma loja
de rua em Londres. Só preciso
achar o local certo. Quero lojas
Issa no mundo todo. A.F.

Alta costura ainda não
é o forte da região, que perde
talentos para grifes francesas

Se o assunto é criatividade, todos
os olhos se voltam para Londres.
Além de rica em estilo, a cidade foi
palco de revoluções importantes
em termos de vestimenta. Foi lá
que nasceu a minissaia, o punk, a
moda de brechó. Desde os anos
60, Londres é referência não só
em juventude mas, principal-
mente, em tendências. Ao unir

Vestidos Issa London
ganham o mundo
Criações da estilista brasileira Daniella Helayel fazem sucesso
na capital inglesa e em 200 lojas distribuídas em 35 países

NK Store chega ao Rio de Janeiro
com projeto sustentável
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NEGÓCIOS

Site Business of Fashion torna-se
referência para o setor da moda
Imran Amed estudou em Harvard e foi consultor da McKinsey & Co.
Em 2007, insatisfeito com os blogs de moda que se dedicavam apenas
a reproduzir opiniões e estilo pessoal, criou o BusinessofFashion.com.
Três anos depois, a publicação com sede em Londres, reúne
diariamente links das mais importantes notícias do setor no mundo e
se diferenciou ao postar análises e entrevistas inéditas com executivos.

CAPACITAÇÃO

A ONG Orientavida, criada em 1999 no interior de São Paulo,
capacita mulheres em bordado, costura, crochê e tricô. Nesta semana,
a entidade, única com direto a licenciar produtos Disney, lança
segunda coleção desenhada pela consultora Ana Strumpf. Desta
vez é o papagaio Zé Carioca que dá o tom em almofadas, carteiras,
nécessaires, camisetas e colares disponíveis em lojas do todo o Brasil.

Ben Stansall/AFP

Daniella Helayel
e a modelo Naomi

Campbell em desfile
do verão passado

da Issa London

AS NOVIDADES DE NOVA YORK PARA O VERÃO 2011

Pantalona
Sem medo de fazer referência
direta à década de 1970, Marc
Jacobs trouxe de volta as flores e
as calças pantalonas usadas com
plataformas de madeira e glitter.

P&B
O desfile da Lacoste, último
do estilista Christophe Lemaire,
contratado pela Hermès, trouxe
várias peças em branco e preto,
e que estarão em alta no verão.

modernidade e tradição, deu ao
mundo sucessos do fast fashion
como as redes Top Shop e Primark
e também gênios da passarela
como John Galliano, Vivienne
Westwood e Alexander McQueen.
Seu forte, porém, nunca foi o co-
mércio de alta costura.

Os estilistas da London Fa-
shion Week, por exemplo, espe-
ram vender £ 100 milhões du-
rante esta semana de desfiles.
O valor, que equivale a quase
R$ 270 milhões, é praticamen-

te metade do que movimenta o
Fashion Rio. Na última estação,
o evento carioca movimentou
cerca de R$ 500 milhões.

Como parte do esforço para
dar mérito comercial ao seg-
mento, o Conselho de Moda Bri-
tânico (BFC) encomendou à con-
sultoria Oxford Economics um
estudo sobre o impacto da in-
dústria da moda na economia do
Reino Unido. A pesquisa O Valor
da Moda é inédita e mostra que
essa área é a 15ª maior do país em

receita e a segunda maior em-
pregadora, gerando 816 mil pos-
tos de trabalho. Ao todo, o seg-
mento movimenta £ 21 bilhões
internamente por ano. Somado o
impacto das vendas externas, o
valor é £ 37 bilhões.

Com o estudo, a moda pela
primeira vez entra em perspecti-
va econômica mais do que criati-
va. São números que podem aju-
dar o país a reter talentos, visto
que os bons estilistas, há algumas
estações, migram para grifes

francesas, assim como as grandes
marcas inglesas passam a buscar
novos mercados. A Burberry, por
exemplo, voltou de Milão há ape-
nas um ano. A meta dessa grife
inglesa agora é vender roupas via
iPad, direto da passarela e sem
intermediários. E a expectativa é
boa. O desfile da marca, ontem,
na London Fashion Week, foi um
dos mais modernos deste início
de temporada do verão 2011, que
termina em outubro, com os des-
files em Paris. ■ A.F.

Longuete
Na coleção da Calvin Klein, o
novo comprimento, um pouco
acima do tornozelo, deu visual
contemporâneo ao trabalho
minimalista de Francisco Costa.

Drapeado
A bainha desce e a cintura sobe
nas passarelas e também na
coleção de Carlos Miele, que se
inspirou nas borboletas e investiu
no drapeado, outro hit da estação.

ONG do Vale do Paraíba lança segunda
coleção licenciada pela Disney

Emmanuel Dunand/AFP
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busca valorizar moda do Reino Unido
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