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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
Fernando Scheller

Acrise econômica sacudiu a estrutura da italiana Ermenegildo Zegna. Desde 2008, a participação das nações emergentes 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 contraste à forte retração nos
“mercados maduros”. Já a China, onde a empresa aportou
em 1991 e hoje tem mais de 70
lojas, tornou-se a principal origem de suas receitas.
Pelo que se comenta entre os
funcionários da marca italiana,
os filhos dos primos ErmenegildoePaolo,quedividemocomando da companhia da qual representam a terceira geração, estão
aprendendo mandarim para dar
continuidade a um negócio que
depende cada vez mais dos chamados“novosmercados”.Emvisita ao Brasil para um evento comemorativo aos cem anos da
marca, o atual CEO da empresa,
Ermenegildo Zegna – neto e homônimo 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.
“Cercade50milhõesdechineses viajaram ao exterior neste
ano. Em cinco anos, podem ser
100 milhões. Por isso, mesmo
em tempos de crise, mantivemos a qualidade do produto e do
serviço em alta nas lojas europeias. E oferecemos também o
atendimento no idioma chinês,
para quebrar a barreira da língua”, disse Zegna. À medida que
os turistas brasileiros batem recorde de gastos no exterior, o
CEO da marca italiana afirmou
que algumas unidades europeias
tambémpossaminiciaro atendimento em português.
Tanto cuidado com os mercados emergentes se justifica pelos números do balanço da mar-

● Luxo

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

ca italiana em 2009: no mundo,
as vendas da empresa caíram
8,4%, para € 797 milhões. Segundo 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 – cresceu29%, 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
expansãomundial – o Brasil, ainda diminuto na estratégia global, 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 mercado da Ermenegildo Zegna.
Renovação. Nascida em 1910
como um lanifício na pequena
Trivero, nos alpes italianos, a Ermenegildo Zegna passou suas
primeiras cinco décadas como
fornecedora de matéria-prima
para confecções internacionais. Foi só nos anos 60 que a

alfaiataria tornou-se o negócio
principal, com a abertura das
primeiras lojas em Milão e Paris. A tradição das roupas de
bom corte feitas com matériasprimas selecionadas, perpetuada até hoje, agora se mistura
com a tentativa de “rejuvenescer” a marca, com forte investimento 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 países em desenvolvimento é, em
geral, mais jovem”, justificou
Zegna. Embora a marca esteja
mais associada a trajes tradicionais, o executivo afirmou que a
maior parte do faturamento
vem das linhas mais recentes.
“Os trajes hoje representam cerca de um terço da receita, por incrívelquepareça.Alinhaesportivaeosacessórioscrescerammuito, 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 ordem foi manter a marcação nos
patamares tradicionais, para
quea relaçãode valorem comparação aoutrasmarcas nãose perdesse. Como é comum com produtos importados – as peças Ermenegildo Zegna vendidas no
Brasil vêm da Itália e do México,
principalmente –, o preço cobrado localmente é bem mais salgado do que os da Europa, por
exemplo. Por causa dos impostos, 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 centro 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 funcionários à reportagem.
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Conar suspende anúncio da Gol por
‘coincidência’ com campanha da Azul
Nuvens estilizadas em desenho
animado com informação sobre
promoções tornaram quase
idênticososcomerciaisdas companhiasáreasGol,criadopelaAlmapBBDO, e Azul, pela DPZ. O
Conselhode AutorregulamentaçãoPublicitária(Conar)suspendeu o anúncio da Gol, após denúnciada DPZ. Aempresa recor-

reu, mas, em novo julgamento,
perdeu. Segundo Fernando Rodrigues, diretor da DPZ, o uso de
animaçãonãoécomumnovarejo de companhias aéreas.
“Achamos estranho a concorrente usar o mesmo recurso. Parecia armadilha para confundir
o consumidor.”

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 nov. 2010, Economia &
Negócios, p. B23.

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

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

Ermenegildo Zegna,
CEO DA ERMENEGILDO ZEGNA

‘É preciso usar sempre o bom
senso ao se vestir’
Não é todo dia que se encontra
uma sumidade em moda masculina. Ermenegildo Zegna, ou Gildo, carrega na certidão de nascimento e no DNA uma empresa
associada à alfaiataria de qualidade. Em entrevista ao Estado,
o executivo de 55 anos – que,
nos anos 70, chegou a posar de
garoto-propaganda para a mar-

ENTRETENIMENTO

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

● O que nunca deve ser usado?

É preciso usar sempre o bom
senso. Quem não sabe o que fazer, deve pedir ajuda nas lojas.
● Em termos de acessórios, basta um relógio?

Há quem goste de pulseiras e
anéis, mas vejo as coisas à moda antiga: o relógio basta.
● Meias brancas são um crime?

Você pode não usar meias, mas
nunca deve usar meias brancas.

INTERNET
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Americanas ainda de
olho na Casa & Vídeo

Google bloqueia acesso
do Facebook a dados

Foxconn registra mais
um suicídio na China

A Lojas Americanas continua
com interesse de comprar a rede
Casa & Vídeo, segundo o diretor
financeiro da companhia, Timotheo Barros. “Continuamos o processo de avaliaçãofiscal,tributáriaetrabalhista da Casa & Vídeo”, disse ele, ressaltando que a empresa busca aquisições estratégicas.Em junho, a companhiainformouanegociação em fato relevante enviado à CVM. Este ano,
a varejista deve atingir a marca
de70 inaugurações – grandeparte neste último trimestre.

O Google passará a bloquear o
acesso de serviços como o Facebook aos dados de seus usuários,
acirrandoadisputa entre asduas
gigantes da internet. O Google
não permitirá mais que outros
serviços importem automaticamente os contatos de e-mail de
seus usuários para uso próprio, a
não ser que a troca de informações seja de ambos os lados. O
Facebook, que conta com mais
de 500 milhões de usuários, depende de serviços de e-mail como o Gmail do Google para ajudar novos usuários a encontrar
amigos na rede social.

Mais um funcionário da Foxconn na China cometeu suicídio. Segundo a empresa, o trabalhador, de 23 anos, foi encontrado morto, no início da manhã de
ontem, fora do dormitório. Grupos defensores de direitos dos
trabalhadores afirmam que esse
é 14.º suicídio em instalações da
Foxconn na China este ano. Todos os casos são de jovens migrantesdointeriordopaís. Aempresa fabrica iPhones e iPads para A Apple e outros aparelhos para marcas globais de companhias de tecnologia como Hewlett-Packard e Dell.

Disney terá parque
temático em Xangai
A Walt Disney Co. assinou acordo com uma empresa de Xangai
paraconstruirumparquetemático da Disneylândia na cidade,
um antigo sonho. O acordo foi
fechado com o Shanghai Shendi
Group,especialmente criadopara o desenvolvimento do projeto
daDisneylândia,segundo aagência de notícias oficial Xinhua.

