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EMPRESAS

JOALHERIA

Ara Vartanian abre sua primeira loja
e lança linha masculina de joias
Na quinta-feira, o joalheiro Ara Vartanian inaugura sua primeira loja,
no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. O espaço de 30 metros
quadrados fica no piso térreo e tem projeto do Estudio Tupi. Uma linha
exclusiva de joias masculinas, a AV, será lançada na ocasião. Da familia
de joalheiras, Ara é irmão de Jack Vartanian. Na loja, estarão à venda
também os colares criados em parceria com a estilista Fernanda de Goye.
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Transformar a tela plana do com-
putador em uma experiência in-
teressante de consumo já não pa-
rece ser uma impossibilidade
para as top marcas de luxo do
planeta — um dos segmentos
mais lentos em abraçar as ilimi-
tadas fronteiras do comércio on-
line. Se a recessão que abate o he-
misfério norte nos últimos anos
teve algum lado bom foi o de ace-
lerar a entrada das grifes supe-
rexclusivas na internet. Hoje,
apenas Chanel e Versace estão de
fora. Hugo Boss, Hermés, Fendi,
Marc Jacobs, Prada e muitas ou-
tras já vendem pela rede. Erme-
negildo Zegna inaugura sua loja
on-line em dezembro.

Nesta semana, dois lançamen-
tos mobilizam as atenções da in-
dústria da moda e indicam que a
venda pela web é um caminho
sem volta para fisgar o consumi-
dor de alto poder aquisitivo. Na
quarta-feira passada, em Nova
York, o Google lançou, com uma
festa e muito estardalhaço, a sua
butique fashion e a promessa de
“introduzir um novo jeito de
comprar moda on-line”. Além do
menu de escolha tradicional por
cores, marcas, tamanhos e esti-
los, o Boutiques.com, reúne sele-
ções de celebridades, blogueiros,
produtores de moda e estilistas
que inspiram os consumidores a
fazer uma compra mais persona-
lizada. Ao contrário de portais
que estocam os produtos à venda,
como o pioneiro e revolucionário
Net-a-porter, o Boutiques.com
direciona a compra para os sites
de venda já existentes.

Neste primeiro momento, o
Boutiques reúne apenas marcas
femininas e americanas, mas a
promessa é expandir em breve.
Os brasileiros conseguem com-
prar no Boutique.com pagando
as taxas de importação mas
ainda não há previsão de inclu-
são de grifes nacionais no
portfólio do site.

Farfetch no Brasil
O Boutiques.com pode se desta-
car pelo gigantismo do Google e
pelas inovações que irá introdu-
zir em breve, mas, no momento,
ele pouco se diferencia do Far-
fetch.com, site inglês, lançado
em 2008 e que também faz o ca-
nal entre o consumidor e buti-
ques on-line já existentes. O
Farfetch chegou discretamente
ao Brasil em novembro de 2009.
Ficou um ano em adaptação e,
aos poucos, introduziu marcas
locais como Emanuelle Jun-
queira, Lino Villaventura e Isa-
bela Giobbi. Na próxima quinta-
feira, a versão brasileira será
lançada oficialmente em uma
festa na casa da estilista Daniela
Cutait, em São Paulo.

Apesar de vender nomes
consagrados como Gucci, Ale-
xander McQueen e Paul Smith,
um dos objetivos do portal é
dar um impulso on-line às
marcas independentes. Criado
por José Neves, ex-estilista
português que mora em Lon-
dres, o Farfetch é o primeiro e-
commerce de moda interna-
cional a desembarcar no Brasil.
“Sem esforço e com investi-
mento mínimo, o Brasil já re-
presenta 10% das vendas glo-
bais”, diz Daniela Cecilio, di-
retora da Farfetch no Brasil.
Hoje, o Farfetch tem 70 buti-
ques e recebe cerca de 120 pe-
didos por dia. “Em 2009, a
média era de 60 pedidos diá-
rios. Dobramos de tamanho
em um ano e vamos dobrar de
novo em 2011”, diz.

No Brasil a equipe do site é de
11 pessoas. Na Europa, são 80.
No Brasil, o Farfetch mudou sua
estratégia e negocia diretamen-
te com os estilistas e não com as
butiques. “As multimarcas aqui
compram estoque pequeno e
não conseguem suprir nossa
demanda”, diz Daniela. Apesar
de não fornecer faturamento
geral, em 2009, uma das buti-
que parceiras faturou sozinha
US$ 3 milhões. ■

Grifes de moda
perdem o medo do
comércio on-line
O lançamento do Boutiques.com, do Google, e a chegada do
Farfetch.com ao Brasil esquentam o mercado de luxo na internet

Farfetch.com
é o primeiro site
que vende moda
internacional
a operar no Brasil

EM 2008 APENAS

32%
das marcas de luxo vendiam
on-line, segundo o estudo da
Forrester Research, que analisou
178 empresas. Hoje, apenas
Chanel e Versace estão de fora.

EM 2009

No sentido horário,
José Neves, criador do
Farfetch.com, a estilista
Daniela Cutait na home
do site e o Boutiques.com

A FRASE

“Tem muita gente
sem imaginação no
mercado financeiro.
No início, diziam que
as mulheres jamais
comprariam on-line”

Natalie Massanet,
de portal de e-commerce, Net-a-porter
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US$ 3 mi
foi o faturamento de apenas
uma das 100 butiques
reunidas pelo Fafetch.com
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VAREJO

Dudalina inaugura loja conceito que
reúne todas as linhas da empresa
Maior fabricante de camisas masculinas do país, a empresa catarinense
Dudalina, fundada em 1957, abre a primeira loja que reúne todas
as linhas do grupo — social, casual e jeanswear — em um mesmo local,
o Espaço Dudalina 595, no bairro Paraíso, em São Paulo. A recém
lançada linha feminina também estará disponível. As camisas masculinas
da marca custam entre R$ 120 e R$ 990.

DESFILES

Lançamentos de inverno da Casa de
Criadores acontecem a partir do dia 28
A estreia na passarela da marca Sumemo, criada em 2007 pelo skatista
Alex Poisé, será um dos pontos altos da edição de inverno 2011 da Casa de
Criadores, que acontece entre os dias 28 a 1º de dezembro, em São Paulo,
no shopping Frei Caneca. Os estilistas Dudu Bertholini e David Pollak
assinam a produção do desfile. Jacinto e Ale Brito completam o time
de marcas que estréiam no evento, que terá, ao todo, 26 desfiles.
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OITO LOJAS ON-LINE DE MODA E BELEZA

Surface To Air

Multimarca parisiense, com loja
em São Paulo desde 2006,
vende marcas de jovens criadores.

Hermès

Entrega no Brasil grifes
importantes mediante pagamento
de taxas de importação.

Osklen

A butique on-line da grife carioca
tem toda linha de produtos
e ainda alguns itens especiais.

Net-a-porter.com

Uma das maiores marcas de luxo
do mundo, a Hermés também está
na internet. Não entrega no Brasil.

Juliana Jabour

A estilista Juliana Jabour faz
promoção entre seu site e o da
Lancôme, da qual é embaixadora.

L´Occitane

A marca quer, com a loja on-line
lançada neste mês, triplicar a
receita de R$ 102 milhões ao ano.

OQVestir.com.br

Criado em 2009, une consultoria
à venda de roupas femininas.

E-closet.com.br

Comercializa itens para mulheres,
homens, crianças e animais.
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A americana Natalie Massanet, 44
anos, ex-editora de moda, abriu
em 2000 o Net-a-porter.com,
primeiro portal dedicado à venda
de roupas e acessórios de grifes, e
assim revolucionou o jeito como
as pessoas compram. Antes do
Net-a-porter, hoje disponível em
mais de 180 países, os
consumidores de moda ficavam
restritos às ofertas disponíveis em
suas cidades ou tinham que viajar
para comprar o que desejavam.
Hoje, mais de 300 grifes constam
no menu e 2 milhões de mulheres
acessam o site mensalmente. No

ano passado, a receita foi de
R$ 330 milhões e, em março deste
ano, Natalie vendeu seus 18%
restantes da empresa avaliada em
R$ 960 milhões para o grupo
suíço Richemont, que é o terceiro
maior do segmento luxo do
mundo, dono de marcas como
Cartier, Piaget, Montblanc e Chloé.
Com escritório de mais de 4 mil
metros quadrados em bairro
nobre de Londres e 650
funcionários o Net-a-porter é um
fenomeno. Em junho, depois da
venda, e como parte das
comemorações de aniversário de

dez anos, Natalie, que continua
presidente do portal, lançou Mr.
Porter, dedicado à moda
masculina. Em julho, foi a vez do
novo aplicativo Net-à-Porter para
iPad. Natalie conta que no início
foi dificil. “Havia muita gente sem
imaginação no mercado
financeiro, eles diziam que as
mulheres jamais comprariam
moda on-line. Tenho certeza que
hoje suas esposas estão
recebendo caixas do Net-a-porter
em casa todos os dias“,
afirmou Natalie ao site Business
of Fashion. A.F.

Vendido por R$ 960 mi, Net-a-porter domina o e-commerce de luxo

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. 34-35.
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