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EMPRESAS
PIRATARIA

AQUISIÇÃO

Apreensão de softwares
falsificados tem salto de 81%

Capgemini finaliza a aquisição
de 55% da CPM Braxis

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes)
e a Entertainment Software Association (ESA), durante o mês de
setembro, foi registrada a apreensão de 187,4 mil CDs de softwares
falsificados, número 81,5% acima do computado no mês anterior.
Foz do Iguaçu e Minas Gerais apresentaram os maiores saldos de mídias
retiradas de circulação: 74,7 mil e 57,9 mil CDs, respectivamente.

A Capgemini, fornecedora mundial de tecnologia, concluiu a operação
de aquisição de 55% da empresa brasileira de serviços de tecnologia
da informação, iniciada em setembro. O investimento foi de R$ 517
milhões. Com 6,5 mil profissionais, dos quais 5,7 mil vêm de
CPM Braxis, a unidade brasileira se coloca como a sexta maior do
grupo em número de funcionários, que somam 106 mil no mundo.

Reinaldo Lourenço migra para a
Estilista brasileiro, famoso por modelos conceituais criados nos anos 90, faz coleção que renega o passado.

Reinaldo Lourenço faz
prova de roupa na modelo e
empresária Marcelle Bittar,
que participou de desfile
ontem, em São Paulo

Alexandra Farah
afarah@brasileconomico.com.br

O estilista Reinaldo Lourenço é
o mais novo adepto do sistema
de venda imediata da passarela
para os consumidores. As clientes que acompanharam o desfile
na noite de ontem, no Shopping
Cidade Jardim, em São Paulo,
puderam comprar imediatamente as peças mostradas no
evento na loja que funciona no
mesmo local. Essa foi a primeira
experiência de Lourenço com
este sistema, que já é adotado
no Brasil pela butique Daslu e
que começa a ganhar força em
todo o mundo. A marca inglesa
Burberry, por exemplo, em seu
último desfile em Londres, permitiu que as compras fossem
feitas durante a apresentação,
por meio de iPads.

“Nos anos 1990, o moderno
era ser conceitual, experimental. Hoje, contemporâneo é
vender muito”, afirma o estilista que apresentou a coleção
comercial. “Não estou preocupado com a repercussão na imprensa, mas sim se a cliente vai
descer para a loja e comprar”.
O estilista esperava ontem mil
convidados, duas vezes o número do desfile do São Paulo
Fashion Week, o que ajudou a
incentivar as vendas da unidade local, que acaba de ser reaberta. Em uma reestruturação
do shopping Cidade Jardim,
Lourenço mudou do térreo para
o primeiro andar, onde agora
se reúnem as marcas brasileiras
de design. Em seu antigo ponto, abrirá até o fim do ano a
primeira unidade da grife italiana Pucci, no Brasil.

Cada venda na loja
do Shopping Cidade
Jardim soma entre
R$ 2 mil e R$ 3 mil,
praticamente o
dobro da unidade do
bairro dos Jardins

Como o fã clube do estilista
de 46 anos é grande, a receita
não deve ter decepcionado. O
tíquete médio da loja do Cidade Jardim, entre R$ 2 mil e R$ 3
mil, é o dobro da loja na Rua
Bela Cintra, nos Jardins, bairro
nobre de São Paulo. “No shopping, a venda maior é de vestidos de festa. Na loja de rua, de
alfaitaria”, diz ele, que tem 80
funcionários.

evento são replicáveis em escala comercial, que fez o nome
do estilista virar sinônimo de
design e qualidade no Brasil. As
outras duas coleções são mais
acessíveis, em termos de modelagem e valor. São essas peças que acabam em exposição
nas duas lojas próprias de Lourenço, que ainda vende no atacado para 60 pontos no Brasil e
mais uma dúzia no exterior.

Produção em escala

Relógios Mondaine

Lourenço produz 20 mil peças
por ano, e faz quatro coleções.
As duas mais sofisticadas e
conceituais são exibidas no São
Paulo Fashion Week. Para elas,
muitos vestidos levam até 10
dias para ficarem prontos e envolvem quatro tecidos, bordados e modelagens elaboradas.
Poucas peças apresentadas no

O reconhecimento nas passarelas fez o estilista ser disputado
também por outras marcas, que
o ajudam a ficar mais conhecido entre o público de classe
média. Em novembro, por
exemplo, ele lança uma linha de
relógios com a Mondaine. Cada
kit tem um relógio e quatro pulseiras, e deve custar em torno
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Divulgação

COLEÇÃO

MODA POPULAR

Doc Dog lança linha com peças
garimpadas pelo mundo e recicladas

Estilista da Osklen faz
coleção para a Riachuelo

Criada há treze anos, a grife paulistana Doc Dog, que tem lojas no
shopping Iguatemi e na Rua Bela Cintra, em São Paulo, vai vender
uma linha de uniformes e roupas militares vintage, com peças que
foram recicladas e remodeladas. Os proprietários Thais e Mario Protti
transformaram jaquetas em coletes, calças em saias, saias em bolsas,
além de personalizar camisetas com paetês, correntes e metais.

Oskar Metsavaht criou 100 peças para a Riachuelo, que tem 114 lojas e
faz parte do Grupo Guararapes. A coleção estará à venda em novembro,
com preços a partir de R$ 29,90. O presidente da Riachuelo, Flávio Rocha,
diz que escolheu Metsavaht “porque ele é um dos nomes mais fortes da
moda nacional” e por ser preocupado com desenvolvimento sustentável.
Rocha diz ainda que “foi um aprendizado ver seu processo de trabalho”.

moda mais comercial

COLEÇÕES PASSADAS
Fotos: Evaristo Sá/AFP

Com produção anual de 20 mil peças, ele diz que “ser contemporâneo é vender muito”
Marcela Beltrão

Matéria

CINCO PERGUNTAS A...

Divulgação

Há 20 anos você abriu sua
primeira loja. O que mudou
na moda desde então?
O gosto das mulheres brasileiras
evoluiu. Hoje, elas não estão
mais tão preocupadas em exibir
o corpo. É mais fácil vender
moda agora do que antigamente.

Quem é a sua cliente?

...REINALDO LOURENÇO
Estilista

“Moda é engenharia,
não é fundo de quintal”
Nas últimas duas décadas Reinaldo
Lourenço ajudou a profissionalizar
a moda brasileira, com roupas
que unem estilo e acabamento
de primeira, sem abrir mão da
sensualidade. Lourenço começou
como assistente de Gloria Coelho,
sua ex-mulher. Em 1984, fundou
sua marca e, em 1990, abriu a
primeira loja na Rua Bela Cintra,
nos Jardins. É pai de Pedro
Lourenço, de 20 anos, que há
duas estações desfila em Paris.
Entre as lições que passou ao
filho, ele diz que segue uma à
risca: “Não repetir o passado”.

de R$ 100. Os conjuntos serão
vendidos em lojas de departamento como Renner e C&A —
para quem Lourenço assinou
uma coleção no ano passado.
Os cosméticos são outro
segmento em que Lourenço
marca presença. Há cinco
anos mantém parceria com a
Risqué, fabricante de esmaltes
que pertence ao grupo Hypermarcas, para a qual desenvolve uma linha exclusiva. Para a
próxima coleção de esmaltes,
o estilista prepara um novo
produto, que promete dar uma
aparência mais fosca às cores.
“É o contrário do cintilante”,
diz. Em agosto passado, ele
também lançou uma linha de
quatro xampus e condicionadores pela Phytoervas, vendidas em drogarias e supermercados do país. ■

São mulheres contempôraneas,
que gostam de design.
Tenho dois públicos, na verdade.
Um consome as roupas do
São Paulo Fashion Week,
que são mais conceituais.
É um público mais restrito.
E tem o que compra a coleção
comercial. Esse é mais amplo,
formado por profissionais
urbanas que precisam de
roupas para o dia a dia.

Como se reinventar
depois de tantos anos?
O importante é não fazer nada
como já foi feito. Fico irritado
quando saio à noite para dançar
e vejo os jovens escutando música
dos anos 1980, vestidos como nos
anos 1980, com cabelo dos anos
1980. Tem de misturar as décadas,
tem de quebrar a cabeça para fazer
algo novo e interessante. Moda é
engenharia, não é fundo de quintal.
Acho que amadureci e agora estou
mais tranquilo e também mais
interessado, de verdade, nas
mulheres. No início da minha
carreira, fazia roupas que eram
experimentos. Hoje, penso muito
nos desejos e necessidades das
consumidoras. Aprendo com elas.
Não abro mão do meu estilo, mas
sei que não sou tão livre assim.
Tenho de manter uma empresa.

O que as executivas
querem vestir hoje?

De onde você tira inspiração?

Não vejo mais uma “moda
de escritório”. O terninho,
como se usava nos anos
1980 e 1990, estruturado
e com ombreiras grandes,
ficou demodê. Foi migrando
para a jaqueta e calça e,
hoje, a alfaiataria está mais
relaxada. O vestido é a
indumentária mais importante.
Caiu no gosto das mulheres,
e a minha produção
acompanhou. Cerca de 60%
do que faço hoje é vestido.

De todos os lugares, das pessoas
na rua e dos movimentos mundiais
também. Em 2008, quando a crise
econômica mundial foi comparada
à de 1929, fui estudar o que
acontecia no mundo na mesma
época e fiz um paralelo com o
momento atual. Acabei chegando
na art déco, que usava muito aço
e que foi um símbolo do poder
e da reconstrução dos Estados
Unidos na época. Fiz uma coleção
inspirada na art déco, mesmo
gostando mais do art noveau. A.F.

Inverno 2004, inspirado na caça,
tinha peles de coelho e avestruz

No verão 2008, a coleção
une flores, couro, rosa e preto

Na coleção verão 2010,
roupas foram feitas de ráfia

Coleção do verão 2011, desfilada no São Paulo Fashion Week, é inspirada no “design do automobilismo e na linguagem da alta-costura dos anos 1960”
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 32-33.

