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A trading Cotia mantém um escritório em Nova York, no Rockefeller Center, ao lado da luxuosa 
5ª Avenida. Vizinho da Saks e da Bergdorf Goodman. O endereço não foi escolhido por acaso. 
A sede novaiorquina da empresa faz o trabalho de logística, financiamento e venda de artigos 
de grifes para grandes lojas de moda dos Estados Unidos. O braço fashion representa 15% dos 
negócios da empresa. São atendidos sete clientes brasileiros de moda praia e casual e dois 
japoneses, mas a meta para 2011 é conseguir mais empresas na Europa e também no Japão. 
 
Para testar exatamente o que querem as compradoras das lojas - e preparar a logística e a 
venda das grifes para o que elas querem -, em 2008 a Cotia comprou metade do showroom 
Fiftytwo, que divide com Ana Beatriz Lerario. O espaço já existia há oito anos em Nova York e 
vende para multimarcas peças de 23 grifes, quatro delas brasileiras. Lá estão marcas de 
Taiwan, da Argentina, do Japão, da Espanha e também dos Estados Unidos. O Fiftytwo fica em 
um espaço de 700 m2 na região de Tribeca, tem cinco vendedores fixos e fatura cerca de US$ 
10 milhões ao ano. 
 
"Os compradores chegam dizendo: me mostra o que você tem por US$ 200. Aprendemos que 
o design importa, mas que o preço razoável também é fundamental para que uma marca 
consiga ter sucesso", explica Edson Paes, presidente da Cotia nos Estados Unidos. 
 
E o que é uma marca de sucesso no mercado americano? Para o executivo, é "uma grife que 
consegue em menos de dez anos ter US$ 30 milhões de vendas de varejo ao ano". 
 
Não é tão simples como parece vender roupas brasileiras no exterior. O conceito do "made in 
Brazil" não basta. "Marca que fala muito do país não serve para os Estados Unidos. É um 
mercado sofisticado demais para prestar atenção nisso. A compradora - e em Nova York há 
cerca de 7 mil delas - quer saber qual a história que a grife está contando, se há estratégia de 
marketing e de divulgação na mídia. A nacionalidade da roupa não está entre as prioridades da 
compra". 
 
Seis funcionários no Brasil e outros seis nos Estados Unidos se dedicam exclusivamente à 
operação de moda da Cotia. Três deles, no Brasil, atuam na prospecção de clientes. A empresa 
busca grifes de ponta, que tenham a assinatura de um estilista reconhecido, ou de design 
contemporâneo.  
 
O braço de moda da Cotia fatura cerca de US$ 15 milhões ao ano, mas depende do 
crescimento das marcas com que trabalha para incrementar esse montante. "Se as grifes 
tiverem bom desempenho por aqui, podemos manter o ritmo de crescimento de 10% a 20%. 
nos próximos anos". E o que é preciso para ter um bom desempenho no mercado americano, 
além de respeitar os prazos e modelos de entrega? "Fazer um trabalho bem feito custa caro, 
cerca de US$ 400 mil ao ano, entre desfile, ações de marketing, participação em feiras e 
assessoria de imprensa", detalha Paes. 
 
Outra dificuldade está na conduta das empresas com um mercado tão rigido. A Cotia distribui 
etiquetas brasileiras para cerca de mil multimarcas de luxo e grandes lojas de departamento, 
como Saks, Macy's, Neiman Marcus, Bloomingdale's e Bergdorf Goodman - onde elas mantém 
espécies de minilojas, com seus nomes e araras. "As marcas do Brasil não conseguem vender 
da Macy's para baixo. Não competem nem em preço, nem em design. "A moda brasileira 
também sofre com a sazonalidade. Aqui, nada do país entra nas lojas na tempoerada de 
inverno". 
 
"Moda brasileira não vende bem nos Estados Unidos", diz Paes, que toca os trabalhos da 
empresa na área desde seu início, há oito anos. "Os brasileiros têm muita dificuldade para 
entender que o mercado americano funciona de maneira diferente do Brasil. As marcas têm 
que adaptar da gramatura do papel da caixa em que as peças chegam às lojas até o formato 
da etiqueta. Sem contar os prazos, que precisam ser seguidos com rigidez. Poucas grifes 
conseguem inserir isso em sua cultura". 



 
Entre as tarefas da Cotia, com clientes como a Rosa Chá, está a adaptação do cronograma de 
cada empresa ao mercado americano. Depois de entender a marca, a empresa mostra o que 
ela deve fazer para rearranjar seus prazos e processos de acordo com as lojas. "A Neiman 
Marcus, por exemplo, têm um 'routing guide' de 380 páginas, cheios de regras que não podem 
ser ignoradas. E 90% das marcas não conseguem cumpri-las com exatidão. No fim das contas, 
elas têm que pagar, literalmente, por seus erros e, pior, entram para a lista negra das lojas e 
nunca mais conseguem entrar nelas". 
 
Para algumas marcas, Paes chega até a falar do direcionamento do produto. "Algumas vão 
muito bem em uma primeira estação, depois têm quedas drásticas de venda porque mudaram 
demais a coleção. As lojas querem ver as mesmas peças serem melhoradas e terem algo novo. 
Mudanças bruscas não agradam as lojas, nem aos consumidores americanos", ensina. 
 
Por outro lado, a Cotia tem atualmente dois fatores que levam a maré contra si: o 
aquecimento da economia no Brasil, que tem deixado as marcas felizes em abastecer apenas o 
mercado doméstico, e a preferência do consumidor brasileiro por novidades. "As grifes 
precisam pensar logo na internacionalização, antes que grandes lojas como H&M cheguem com 
força ao Brasil e tomem conta do mercado", alerta o executivo. 
 
Segundo Paes, um dos pontos fundamentais para que uma grife continue nas araras 
conquistadas dentro de grandes lojas de departamento americanas é agir sobre o relatório de 
desempenho que esses estabelecimentos fazem. É nele que está escrito quais peças saem 
mais ou menos. "É preciso ter vendido pelo menos 60% do que foi entregue para poder 
aumentar o pedido no futuro. Para isso, é necessário replicar, com algo de novo, os modelos 
que deram certo". Além disso, é de bom tom dar "aulas" aos vendedores, para que eles 
entendam a história da marca e vendam bem os produtos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 set. 2010, Eu e Investimento, p. D10. 


