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EMPRESAS

INOVAÇÃO

Finep destina R$ 50 milhões para o
aprimoramento de parques e incubadoras
A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) deve publicar hoje um
edital de R$ 40 milhões para o aprimoramento dos parques tecnológicos.
Outro edital, de R$ 10 milhões, terá como foco as incubadoras de
empresas. A iniciativa foi comunicada pelo secretário executivo do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Luiz Antonio Elias, durante o 20º
Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas.

PERFUME

Carolina Herrera e Carolina Jr. visitam
Rio e São Paulo na próxima semana
A estilista tem o perfume mais vendido no Brasil nos últimos cinco anos,
o 212, e chega ao Brasil para a inauguração da loja no shopping Cidade
Jardim. Ela também é madrinha do Outubro Rosa, loja responsável pela
iluminação do Cristo Redentor por conta do projeto mundial na luta
contra o câncer de mama. No Rio, Lenny Niemeyer recebe mãe e filha
para o lançamento da flagrância 212 VIP, assinada por Carolina Jr.

Alexi Lubomirski

Alexandra Farah
afarah@brasileconomico.com.br

Na loja da estilista Adriana Bar-
ra, nos Jardins, bairro nobre da
capital paulista, há flores por to-
dos os lados, e não por causa da
primavera, que começou na se-
mana passada. “Minhas estam-
pas não têm só flores, mas 90%
do que faço tem flor em algum
lugar”, diz Adriana, cuja princi-
pal marca são os vestidos longos.
“Em toda coleção, todos anos,
floral sempre está em alta. Flor é
versátil, se encaixa nos estilos
geométrico, tribal, punk e é
uma das maiores representações
da natureza. É a primeira coisa
que aprendemos a desenhar”,
afirma a executiva formada em
2002 pela faculdade Santa Mar-
celina, em São Paulo. Adriana
produz cerca de 250 vestidos
por mês, comercializados por
R$ 900 a R$ 4 mil. O estilo faz
tanto sucesso que o nome dela
passou a ser cobiçado por outras
marcas ligadas a design. Sua as-
sinatura é capaz de impulsionar
as vendas de cadeados a móveis
e material de construção.

A primeira loja, aberta em
2003, começou chamando a
atenção de consumidoras e
editoras de moda para um qua-
drilátero até então despercebi-
do dos Jardins, entre a Rua Os-
car Freire e Alameda Lorena e
as Rua Ministro Rocha Azevedo
e Alameda Casa Branca. A re-
gião passou a ser chamada Bai-
xo Jardins. Em 2005, a loja,
que ocupava uma casa de vila,
foi eleita pela revista inglesa
Wallpaper a melhor de São
Paulo. Hoje, dezenas de outras
lojas de jovens que sonham
com o mesmo sucesso de
Adriana se instalaram no pe-
daço, mas ela não está mais lá.

No ano passado, inaugurou
uma nova sede, de 400 metros
quadrados e parede revestidas de
plantas, agora na parte nobre dos
Jardins. “Fiz opção de não ven-
der no atacado. Não tenho inte-
resse de ver minhas roupas entre
tantas outras em uma loja multi-

marca”, diz. A segunda loja fica
no Leblon, no Rio de Janeiro.

Sob o comando de Adriana
trabalham 50 funcionários nas
duas lojas e na fábrica, instalada
no bairro de Perdizes, na Zona
Oeste de São Paulo. Segundo a
estilista, depois da criação, o va-
rejo é a sua grande paixão. “O
bom de ter loja é poder expressar
tudo o que quero. Todo meu uni-
verso. Um vestido aqui não é só
uma peça de roupa: ele expressa
um estilo de vida”, diz Adriana,
que pensa em sua loja como um
hotel (leia entrevista ao lado).
Hoje, além de vestidos e blusas,
as duas lojas da estilista também
vendem linhas para crianças,
moda praia, decoração e até arti-
gos para animais de estimação.

Nada no ambiente é definitivo
e, da decoração aos produtos à
venda, tudo pode ser alterado de
uma hora para outra, de acordo
com as vendas ou com a vontade
da empresária. Ela também de-
senvolve parcerias com outras
marcas como, no momento, a
Papaiz, para uma linha de ca-
deados, e a Jatobá, para pastilhas
cerâmicas para revestimento.
Dentro da loja, abriu recente-
mente um salão temporário de
manicure e colocou à disposição
das clientes os seus 400 vidri-
nhos de esmaltes. Fazer as unhas
no local custa R$ 25 e ainda as-
sim há fila de espera.

Segundo Adriana, o aniversá-
rio de sete anos da abertura da
primeira loja, que está sendo co-
memorado este ano, vai servir
como um marco para a reinven-
ção do negócio. Até o final do ano,
ela vai lançar uma linha especial
masculina, uma coleção especial
de camisas de edição limitada. As
peças serão de algodão ou de seda
– estampadas, claro.

Adriana também pretende re-
duzir a dependência do vestuário
com o tempo e, para isso, vai in-
vestir em decoração, a começar
pela venda de tecidos por metro.
“Meu negócio é cor e estampa”,
afirma. “Mas também adoro es-
paços e paredes em branco – são
ótimos para colorir.” ■

Adriana Barra
leva estampa floral
a outros negócios
Demanda de outras marcas ajuda estilista a diversificar vendas

Até o final do ano,
será lançada
a primeira linha
masculina. Haverá
investimento também
em decoração,
a começar pela venda
de tecidos por metro

Giuseppe Cacace/AFP

Adriana Barra hoje assina linhas
de roupas para crianças, animais
de estimação e de materiais de
construção. Ideia é diversificar
ainda mais os produtos e
oferecer também serviços

PASSARELA ITALIANA

Novidades para o
verão 2011 da semana
de moda de Milão

Com algumas das marcas
mais consagradas do mundo se
apresentando em suas passarelas,
a Milão Fashion Week terminou
ontem, depois de 78 desfiles.
A indústria de tecelagem
e confecção italiana espera uma
alta de 4,5% para o segmento
este ano, reduzindo as perdas
de 15% em 2009, quando o
setor movimentou o equivalente
a R$ 130 bilhões. O otimismo
tomou conta dos criadores
que exibiram roupas de cores
fortes e proporções arrojadas.
As flores, os xadrezes e as listras
dominaram as passarelas.
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JEANSWEAR

Calvin Klein vai transformar perfume
de sucesso em linha de roupa unissex
A Calvin Klein anunciou uma nova marca de roupa, a CK One, com
base na imagem contemporanêa do perfume lançado em 1994.
Para a primavera 2011, estarão à venda linhas de lingerie, jeanswear
e moda praia da nova grife. Tom Murry, presidente da empresa,
diz que CK One tem potencial para passar a outra marca jovem
do grupo, a CK, que faturou US $ 1,7 bilhão no ano passado.

ESTAMPA ANIMAL

Roberto Cavalli comemora
40 anos de moda e volta a lucrar
Com um desfile ontem em Milão composto por vestidos de franjas longas
e sandálias de tiras altissimas, tudo feito de camurça, o rei do excesso,
Roberto Cavalli, que tem loja nos Jardins, em São Paulo, comemorou
40 anos de operações e tem mais motivos para festejar, apesar do
prejuízo de R$ 8,1 milhões registrados no primeiro semestre de 2009.
No mesmo período deste ano, já acumula lucro liquido de R$ 4,4 milhões.

Olivier Morin/AFP

Adriana Barra foi a anfitriã do
almoço de boas-vindas à prima-
vera patrocinado pela marca
francesa de champanhe Perrier-
Jouët , que ocorreu no último dia
22, na loja da estilista, no bairro
dos Jardins, em São Paulo. A fes-
ta reuniu cerca de 55 convida-
das, que consumiram 24 garra-
fas da edição Belle Époque Rosé
da bebida, que custam R$ 2,7 mil
cada. O evento é só uma amostra
da demanda de marcas famosas
que buscam associar-se à ima-
gem de Adriana. Como empre-
sária, ela incentiva essas parce-
rias, planeja diversificar a recei-
ta e depender cada vez menos da
venda de roupas.

Você rejeita o título de estilista?
Não considero o que faço ser es-
tilista. Estilistas estão o tempo
todo antenados com tendên-
cias. Eu não. Eu imprimo qual-
quer coisa que faço com minhas
cores, reinvento estampas. Não
reinvento a roupa.

Com suas paredes de grama
e madeira, você tem uma
das lojas mais inusitadas dos
Jardins, em São Paulo. Por que

investir tanto em um
único ponto de venda?
Quando comecei a trabalhar, tive
que escolher uma única coisa para
investir e foi a roupa. Mas sempre
quis trabalhar com vários movi-
mentos. Então, esta nova loja é
pensada como um hotel. O obje-
tivo é preencher, não só o guarda-
roupa, mas todos os ambientes
com a marca Adriana Barra.

Quais os planos para o futuro?
Hoje, 90% do que vendo é ves-
tuário. Mas quero ir trocando,
investindo em outros segmentos.
Roupas podem representar me-
nos de 50% da receita. A ideia é
ampliar o leque de produtos e de
serviços. A linha para casa deve
crescer bastante. Minha estampa
é muito forte na decoração. Te-
nho vontade de investir mais no
Dedricatessem Click Lab, um es-
critório de ideias que criei para
investir em outras áreas. Nunca
vou parar de fazer roupas, mas
não procuro vender quantidade.
Quero criar peças atemporais e
únicas. Estou comemorando sete
anos de marca, é a hora certa
para recomeçar. Vender só rou-
pa, não é o que quero. ■ A.F

“Peças de vestuário
vão representar menos
de 50% da receita”
Ao comemorar sete anos da marca que leva seu nome, ela afirma que
é hora de reinventar a empresa, reduzindo a dependência das roupas

ENTREVISTA ADRIANA BARRA, estilista

“Estilistas são
antenados com
tendências, eu não.
Reinvento estampas.
Não reinvento a roupa

João Sal

D&G

A grife jovem do grupo
Dolce & Gabbana apresentou
uma coleção dominada por
estampas florais de todos os
tamanhos, cores e lavagens

Prada

A Prada, que planeja entrar no
Brasil em breve, desfilou peças

feitas de algodão, inclusive
algumas bolsas, todas em

cores fortes, listras, estampas
de bananas e arabescos

Jil Sander

Se o assunto é minimalismo,
a Jil Sander é sempre destaque.
Este vestido florido e saias
longas e coloridas, usadas
com camisetas brancas, foram
a sensação da apresentação

Emporio Armani

A grife trouxe todos os hits da
temporada em um só visual:

cintura alta, saia no joelho,
cor de rosa, estampa

de plantas, transparência
e sandálias plataforma
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