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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.
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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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