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Conar suspende anúncio da Gol por
‘coincidência’ com campanha da Azul

PUBLICIDADE

O Google passará a bloquear o
acesso de serviços como o Face-
book aos dados de seus usuários,
acirrando a disputa entre as duas
gigantes da internet. O Google
não permitirá mais que outros
serviços importem automatica-
mente os contatos de e-mail de
seus usuários para uso próprio, a
não ser que a troca de informa-
ções seja de ambos os lados. O
Facebook, que conta com mais
de 500 milhões de usuários, de-
pende de serviços de e-mail co-
mo o Gmail do Google para aju-
dar novos usuários a encontrar
amigos na rede social.

A Lojas Americanas continua
com interesse de comprar a rede
Casa & Vídeo, segundo o diretor

financeiro da companhia, Ti-
motheo Barros. “Continua-
mos o processo de avalia-
ção fiscal, tributária e traba-

lhista da Casa & Vídeo”, dis-
se ele, ressaltando que a em-

presa busca aquisições estra-
tégicas. Em junho, a compa-

nhia informou a nego-
ciação em fato rele-

vante enviado à CVM. Este ano,
a varejista deve atingir a marca
de 70 inaugurações – grande par-
te neste último trimestre.

INTERNETVAREJO ELETRÔNICOS

Nuvens estilizadas em desenho
animado com informação sobre
promoções tornaram quase
idênticos os comerciais das com-
panhias áreas Gol, criado pela Al-
mapBBDO, e Azul, pela DPZ. O
Conselho de Autorregulamenta-
ção Publicitária (Conar) suspen-
deu o anúncio da Gol, após de-
núncia da DPZ. A empresa recor-

reu, mas, em novo julgamento,
perdeu. Segundo Fernando Ro-
drigues, diretor da DPZ, o uso de
animação não é comum no vare-
jo de companhias aéreas.
“Achamos estranho a con-
corrente usar o mesmo re-
curso. Parecia armadi-
lha para confundir
o consumidor.”

ENTRETENIMENTO

Mais um funcionário da Fox-
conn na China cometeu suicí-
dio. Segundo a empresa, o traba-
lhador, de 23 anos, foi encontra-
do morto, no início da manhã de
ontem, fora do dormitório. Gru-
pos defensores de direitos dos
trabalhadores afirmam que esse
é 14.º suicídio em instalações da
Foxconn na China este ano. To-
dos os casos são de jovens mi-
grantes do interior do país. A em-
presa fabrica iPhones e iPads pa-
ra A Apple e outros aparelhos pa-
ra marcas globais de compa-
nhias de tecnologia como Hew-
lett-Packard e Dell.

Foxconn registra mais
um suicídio na China

Não é todo dia que se encontra
uma sumidade em moda mascu-
lina. Ermenegildo Zegna, ou Gil-
do, carrega na certidão de nasci-
mento e no DNA uma empresa
associada à alfaiataria de quali-
dade. Em entrevista ao Estado,
o executivo de 55 anos – que,
nos anos 70, chegou a posar de
garoto-propaganda para a mar-

ca – deu conselhos sobre o que
um homem de negócios deve
ter em mente ao se vestir:

● Como o sr. escolhe uma cami-
sa e uma gravata?
Segundo a ocasião, sempre.
Mas eu acho que é conveniente
começar pelo terno ou paletó, e
depois ir para a camisa. A partir

daí, é possível ser criativo com
cores e padrões: pode-se combi-
nar uma camisa de listras com
uma gravata geométrica.

● O que nunca deve ser usado?
É preciso usar sempre o bom
senso. Quem não sabe o que fa-
zer, deve pedir ajuda nas lojas.

● Em termos de acessórios, bas-
ta um relógio?
Há quem goste de pulseiras e
anéis, mas vejo as coisas à mo-
da antiga: o relógio basta.

● Meias brancas são um crime?
Você pode não usar meias, mas
nunca deve usar meias brancas.

LEONARDO SOARES/AE

ENTREVISTA

A Walt Disney Co. assinou acor-
do com uma empresa de Xangai
para construir um parque temáti-
co da Disneylândia na cidade,
um antigo sonho. O acordo foi
fechado com o Shanghai Shendi
Group, especialmente criado pa-
ra o desenvolvimento do projeto
da Disneylândia, segundo a agên-
cia de notícias oficial Xinhua.

Ermenegildo
Zegna ‘rejuvenesce’
nos emergentes
Países como China, Índia e Brasil ganham espaço na estratégia
da marca masculina de luxo, que se reinventa com a moda casual

Google bloqueia acesso
do Facebook a dados

Americanas ainda de
olho na Casa & Vídeo

A operação, em números:

€ 17,3 milhões
foi o lucro da Ermenegildo Zegna
no ano passado

20%
foi o crescimento das vendas da
empresa no 1º trimestre

€ 1,5 bilhão
é o movimento do mercado de
luxo no Brasil, segundo a marca

Ermenegildo Zegna,

Disney terá parque
temático em Xangai

Balança. Expansão nos emergentes compensou retração em mercados maduros, diz Zegna

‘É preciso usar sempre o bom
senso ao se vestir’

Fernando Scheller

A crise econômica sacudiu a es-
trutura da italiana Ermenegil-
do Zegna. Desde 2008, a parti-
cipação das nações emergen-
tes no faturamento da marca
de moda de luxo subiu de 30%
para 40%. As lojas abertas no
Brasil e na Índia crescem bem
acima de 10% ao ano, em con-
traste à forte retração nos
“mercados maduros”. Já a Chi-
na, onde a empresa aportou
em 1991 e hoje tem mais de 70
lojas, tornou-se a principal ori-
gem de suas receitas.

Pelo que se comenta entre os
funcionários da marca italiana,
os filhos dos primos Ermenegil-
do e Paolo, que dividem o coman-
do da companhia da qual repre-
sentam a terceira geração, estão
aprendendo mandarim para dar
continuidade a um negócio que
depende cada vez mais dos cha-
mados “novos mercados”. Em vi-
sita ao Brasil para um evento co-
memorativo aos cem anos da
marca, o atual CEO da empresa,
Ermenegildo Zegna – neto e ho-
mônimo do fundador –, disse ao
Estado que, mesmo ao pensar
nas novas lojas europeias, tem a
China – e, agora, Índia e Brasil –
no centro da estratégia.

“Cerca de 50 milhões de chine-
ses viajaram ao exterior neste
ano. Em cinco anos, podem ser
100 milhões. Por isso, mesmo
em tempos de crise, mantive-
mos a qualidade do produto e do
serviço em alta nas lojas euro-
peias. E oferecemos também o
atendimento no idioma chinês,
para quebrar a barreira da lín-
gua”, disse Zegna. À medida que
os turistas brasileiros batem re-
corde de gastos no exterior, o
CEO da marca italiana afirmou
que algumas unidades europeias
também possam iniciar o atendi-
mento em português.

Tanto cuidado com os merca-
dos emergentes se justifica pe-
los números do balanço da mar-

ca italiana em 2009: no mundo,
as vendas da empresa caíram
8,4%, para€797 milhões. Segun-
do Zegna, houve forte retração
no Japão, nos Estados Unidos e
na Europa. Entretanto, o já forte
mercado chinês – que também
inclui Hong Kong, Macau e
Taiwan – cresceu 29%, enquanto
as poucas unidades no Brasil e
na Índia tiveram expansão de
38% e 69%, respectivamente.

Neste ano, a companhia abrirá
20 novas lojas na China, a maior
expansão mundial – o Brasil, ain-
da diminuto na estratégia glo-
bal, ganhou nova unidade em
Brasília. Entretanto, as seis lojas
do País deverão virar dez em até
cinco anos, segundo o CEO. Em
2011, o grupo abre uma unidade
no Shopping JK, em São Paulo;
em 2012, haverá uma nova loja
no Rio, em local a ser definido.
Com a expansão, o Brasil deverá
se tornar o décimo maior merca-
do da Ermenegildo Zegna.

Renovação. Nascida em 1910
como um lanifício na pequena
Trivero, nos alpes italianos, a Er-
menegildo Zegna passou suas
primeiras cinco décadas como
fornecedora de matéria-prima
para confecções internacio-
nais. Foi só nos anos 60 que a

alfaiataria tornou-se o negócio
principal, com a abertura das
primeiras lojas em Milão e Pa-
ris. A tradição das roupas de
bom corte feitas com matérias-
primas selecionadas, perpetua-
da até hoje, agora se mistura
com a tentativa de “rejuvenes-
cer” a marca, com forte investi-
mento nas linhas esportiva, de
acessórios e perfumes.

“É uma forma de atrair uma
nova geração de consumidor, já
que os produtos (casuais) são
mais baratos. E o cliente dos paí-
ses em desenvolvimento é, em
geral, mais jovem”, justificou
Zegna. Embora a marca esteja
mais associada a trajes tradicio-
nais, o executivo afirmou que a
maior parte do faturamento
vem das linhas mais recentes.
“Os trajes hoje representam cer-
ca de um terço da receita, por in-
crível que pareça. A linha esporti-
va e os acessórios cresceram mui-
to, e a Zegna tem um portfólio
maior de produtos.”

Quanto à estratégia de preços,
o empresário deixa claro que,
mesmo em tempos de crise, a or-
dem foi manter a marcação nos
patamares tradicionais, para
que a relação de valor em compa-
ração a outras marcas não se per-
desse. Como é comum com pro-
dutos importados – as peças Er-
menegildo Zegna vendidas no
Brasil vêm da Itália e do México,
principalmente –, o preço cobra-
do localmente é bem mais salga-
do do que os da Europa, por
exemplo. Por causa dos impos-
tos, um terno básico custa cerca
de R$ 7 mil no País. No exterior,
o mesmo item sai por R$ 4 mil.

Não que o preço esteja no cen-
tro das preocupações da maior
parte dos clientes da empresa.
Relógios de R$ 75 mil e canetas
de R$ 20 mil – parte da coleção
comemorativa do centenário da
marca – foram vendidos em uma
unidade paulistana em menos
de duas horas, informaram fun-
cionários à reportagem.

CEO DA ERMENEGILDO ZEGNA

● Luxo
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