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STELLA MCCARTNEY
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avidigal@brasileconomico.com.br

Depois de inaugurar há cerca
de dois meses uma loja concei-
to no Shopping Iguatemi, um
dos mais luxuosos da capital
paulista, a varejista holandesa
C&A se prepara para mais uma
ação que marca sua guinada
em direção ao mundo fashion.
A rede fechou uma parceria
com a estilista inglesa Stella
McCartney, filha do Beatle Paul
McCartney e um dos nomes
mais desejados do momento no
mundo da moda. Defensora de
uma moda consciente, Stella
levará um novo consumidor à
tradicional loja de departa-
mento. A iniciativa é exclusiva
para a C&A do Brasil. Além
disso, é a primeira vez que uma
rede no país fecha parceria com
um estilista internacional.

A nova coleção, prevista para
chegar às lojas em março de
2011, não é a primeira que Stella
fará para outras redes. Adidas,
Gap, H&M e Le SportSac já ga-
nharam coleções da inglesa. A
C&A, que historicamente não
concede entrevistas, tampouco
confirma o anúncio oficial da
coleção, mas o escritório da es-
tilista em Londres confirmou o
acordo ao BRASIL ECONÔMICO .

O preço pelas peças de Stella
para a C&A ainda não foi divul-
gado, mas um blazer da estilis-
ta não sai por menos de US$ 1,8
mil em sua loja própria. A ideia,
segundo Emerson Otsuka,
coordenador do curso de negó-

cios da moda da universidade
Anhembi Morumbi, não é co-
locar uma coleção igual ao dos
estilistas nas redes de varejo,
mas criar algo exclusivo que
represente o estilo de cada um
e permitir que outros consumi-
dores, que não os tradicionais
dos estilistas, comprem peças
com sua assinatura.

Assim como parcerias já fei-
tas pela própria C&A no Brasil e
também pela varejista brasileira
Riachuelo, o padrão de preço a
ser seguido deve ser o mesmo.
As parcerias feitas pela C&A
com marcas e estilistas locais,
como Maria Bonita Extra, Espa-
ço Fashion e Glória Coelho colo-
cou no mercado produtos com
valor 50% maior do que o das
coleções tradicionais da rede.
Ainda assim, muito mais bara-
tos que os das marcas originais.

Na trilha do estilistas
Não é apenas a C&A que investe
no diferencial fashion. Há um
mês a Riachuelo lançou uma
parceria com o estilistas Oskar
Metsavaht, fundador da Osklen.
A empresa já tinha feito outras
iniciativas parecidas, lançando
linhas menores com a assinatu-
ra de outras marcas, mas segun-
do Flávio Gurgel, presidente da
rede, esta foi a mais bem suce-
dida de toda a história da rede.

Em algumas unidades da
Riachuelo, a coleção acabou em
questão de horas. “Fizemos pre-
visão de 200 mil peças para toda
a coleção. Esse número foi ul-
trapassado rapidamente”, diz.

Gurgel não pretende contra-
tar estilistas de fora para assinar
coleções para a rede. A escolha
de nomes fortes do mercado in-
terno, segundo ele, se deve à in-
teração entre o estilista e o pro-
jeto. “O Oskar comandou não
só a criação da coleção, mas o
desenvolvimento da publicida-
de e o controle de qualidade das
peças. Isso não é possível com
um estilista de fora”, afirma.

As criações do estilista para a
Riachuelo preencherão as araras
das lojas até o final da coleção
de alto-verão. “Temos dez dias
para a produção das peças. Por
isso conseguimos fazer a repo-
sição se a produção fique abaixo
da demanda”, diz Gurgel.

Com o rápido sucesso da par-
ceria, Metsavaht está desenvol-
vendo algumas estampas novas
para a coleção que está à venda.
Além disso, Gurgel afirma que já
negocia com o estilista para
uma segunda parceria.

Além de Metsavaht, outro
nome de peso da moda nacional
já está desenvolvendo a coleção
para a Riachuelo, a estilista pau-
lista Cris Barros. A coleção che-
gará nas lojas da Riachuelo para
o dia dos Namorados e ficará nas
araras durante toda a coleção de
outono inverno.

Para Otsuka, essas parcerias
não prejudicam a imagem das
marcas. Ao contrário, pode di-
vulgá-la diante de novos con-
sumidores. “Hoje todo mundo
acompanha as tendências, é
mais uma vitrine para os gran-
des nomes”, afirma. ■

C&A terá coleção de
Stella McCartney
Além da rede holandesa, a brasileira Riachuelo anuncia parceria com Cris Barros

As grandes redes de
departamento do
Brasil buscam atrair
um novo consumidor.
Em vez de atender
apenas a base da
pirâmide, elas
esperam conquistar
clientes do topo

Um dos principais nomes da moda, inglesa que assinará coleção da C&A é conhecida pelo estilo politicamente correto

OSKAR METSAVAHT 

Fundador e diretor de estilo e de criação

da Osklen, de moda feminina e masculina

O estilo faz referência a temas como o Rio de 

Janeiro, a natureza, as artes e os esportes

A Osklen tem 55 lojas no Brasil,

na Europa e na Ásia
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CRIS BARROS

A estilista e ex-modelo fundou a marca

que leva o seu nome em 2002

Hoje tem três lojas em São Paulo, nos Jardins 

e nos shoppings Cidade Jardim e Iguatemi,

e programa seu primeiro endereço carioca

no Fashion Mall
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STELLA MCCARTNEY 
Lançou sua marca em 2001, em parceria

com o grupo de luxo GucciHoje tem 13 lojas nos Estados Unidos,

na Inglaterra, na França, na Itália e no Líbano. 

Suas coleções são distribuídas em 50 países 

em 600 pontos de venda

Lagerfeld e
H&M foram
pioneiros
Parceria entre o varejo e
estilistas famosos começou no
exterior no início da década

Isabelle Moreira Lima
ilima@brasileconomico.com.br

Enquanto as grandes varejistas
locais tentam se adequar ao
mundo fashion e adotar uma
“pegada” de moda quente,
atualizada com as tendências,
no exterior o modelo de parce-
rias entre estilistas famosos e
grandes redes começou há pelo
menos uma década.

O alemão Karl Lagerfeld, que
já assinou peças das marcas
Chanel, Chloé e Fendi, foi um
dos primeiros a fechar parceria
com o varejo popular. Em 2004,
Lagerfeld desenhou uma cole-
ção especialmente para a rede
sueca H&M, presente em toda a
Europa, na Ásia e na América do
Norte. O acordo causou grande
furor na mídia e a coleção foi
vendida quase instantaneamen-
te, com direito a declarações mal
humoradas do estilista sobre a
falta de programação da marca,
que produziu poucas peças, para
atender o público.

Nesses seis anos, o modelo se-
gue firme e ultrapassou frontei-
ras. A primeira delas, foi geográ-
fica, saindo da Europa para a
Ásia. Umas das últimas anuncia-
das foi firmada pela rede japone-
sa Uniqlo, que tem hoje em suas
araras roupas desenhadas pela
estilista alemã Jil Sander.

Outra fronteira foi a do profis-
sional de estilo. A americana
Macy’s e a inglesa TopShop apos-

taram no quesito celebridade
com acordos com a cantora Ma-
donna e com a modelo Kate Moss
para assinar coleções.

No Brasil, parcerias entre
marcas e estilistas famosos já
aconteceu no passado. A crítica
de moda e professora da Faculda-
de Santa Marcelina, Mariana Ro-
cha, lembra que a Melissa já teve
uma linha da inglesa Vivienne
Westwood. Por outro lado, só
agora a parceria de estilo chega
ao varejo popular.

“Agora, as varejistas estão
investindo em moda um pouco
mais a sério, têm investido mui-
to mais no marketing da parce-
ria, por exemplo. E a C&A está
com uma proposta nova, com
outra cara. Até os vendedores
são especialistas, muitos são
alunos de moda e isso não acon-
tecia antes”, diz.

Mariana diz, no entanto, que
investir em novos talentos seria
dar um passo à frente. “Seria de-
sejável que a indústria investisse
em novos estilistas, que não têm
condição de tocar sua própria
marca, mas têm compreensão de
moda, e podem ajudar a moder-
nizar as marcas, melhorar a qua-
lidade do produto e fazer uma
moda mais interessante.” ■

Para especialista,
marcas deveriam
apostar em
novos talentos

Loja-conceito da C&A
no Shopping Iguatemi:
coleção assinada pela

Maria Bonita Extra

A empresária e estilista deve colocar sua coleção nas araras da Riachuelo para as vendas do Dia dos Namorados

Modelos da coleção de Oskar
Metsavaht para a Riachuelo: peças
estão esgotadas em algumas lojas

Zuckerberg é personalidade do ano, diz Time
Mark Zuckerberg, fundador e executivo-chefe da rede de relacionamento
social Facebook, que já tem mais de meio bilhão de usuários,
foi nomeado Personalidade do Ano de 2010 pela revista Time.
A revista define o nome como aquele que exerceu maior influência,
para o bem ou para o mal, sobre os acontecimentos do ano. Zuckerberg
tinha 19 anos e cursava a Universidade de Harvard em 2004
quando lançou o serviço. Hoje, é o mais jovem bilionário do mundo.

Tony Avelar/Bloomberg
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MARIA BONITA EXTRA
Marca de moda feminina que nasceuem 1990, no Rio de Janeiro

O estilo é voltado para a mulher jovem,com referências românticas
Tem 24 lojas no país e está presenteem 180 pontos de venda
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