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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

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 21.
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