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O melhor conteúdo de Finanças e Negócios

Lançamento e Palestra 
de Albert Fishlow

çamento 
de Albe

23 de março de 2011, às 19h

MAM – Museu de Arte  
Moderna de São Paulo
Parque Ibirapuera, portão 3

* desconto válido somente no dia do evento

Confirme sua presença e ganhe 
desconto especial na compra do livro*.
saintpaul@saintpaul.com.br | (11) 3513-6911

O Brasil mudou. 
Entenda os fatos que 
transformaram o país.

FAST-FASHION

Linha masculina de Pedro Lourenço para
a Riachuelo chega às lojas em junho
Brasileiros adoram compras de grife a preços acessíveis e as redes de
departamentos estão desfrutando deste filão. Além de Stella McCartney,
que está no Brasil esta semana para o lançamento de sua coleção para
a C&A, o jovem talento Pedro Lourenço também prepara uma linha de
roupas a preços democráticos para a Riachuelo. Vão ser peças apenas
masculinas que devem chegar às lojas antes do Dia dos Namorados.

VAREJO

Anne Fontaine, a brasileira de US$ 85 mi,
amplia linha para além das camisas brancas
Ela tem 80 lojas no mundo e planeja abrir mais 10 este ano. A carioca
Anne Fontaine, dona da grife que leva seu nome, administra um negócio
de US$ 85 milhões, e tem como sócio o marido Ari Zlotkin. Ela é tema de
um perfil no jornal americano especializado em moda WWD, onde avisa
que vai deixar de fabricar apenas camisas brancas, sua especialidade,
para diversificar os produtos, introduzindo novos acessórios.

Divulgação

e inteligência
analisa o guarda-roupa da viagem

EUA minam mercado
brasileiro de luxo
Marcas internacionais de
luxo tentam segurar consumidor
no Brasil com agrados

Nova York e principalmente
Miami são os principais con-
correntes do mercado interno
brasileiro, quando o assunto é
compras de luxo. Com o dólar
baixo, os brasileiros com alto
poder aquisitivo fazem via-
gens aos EUA para montar
verdadeiros enxovais. As gri-
fes que se instalaram aqui nos
últimos anos estão se movi-
mentando para minimizar os
efeitos das compras por opor-
tunidades fora do país. “Nós
não podemos fazer nada de
imediato em relação aos im-
postos que são muito altos no
Brasil então estamos tentando
resolver esta questão de outra
maneira”, diz Gino Duo, CEO
da italiana Missoni, que tem
três lojas no Brasil. Além de
dividir em até seis vezes, os
lojistas tentam paparicar os
clientes com serviços extras,
como entrega de roupas em
casa, para que eles possam
provar com calma e conforto.

“O mais importante porém é
conversar com a sede da em-
presa, explicar a situação do
Brasil e pedir para um abati-
mento no preço das peças no
atacado. Para que a operação de
uma marca de luxo, com ticket
médio de R$ 3,5 mil, como a
Missoni seja viável, o preço final
de uma peça no Brasil deve ser
no máximo 40% mais cara que
nos EUA”, diz o executivo.

“O que segura o mercado in-
terno do luxo são as compras
por impulso. Quando uma mu-
lher precisa de um vestido novo
para uma festa hoje à noite ela
não pode esperar para ir a Mia-
mi comprar”, afirma.

Grife não vai fechar em Brasília
Gino Duo que já foi CEO da Das-
lu e da Zoomp está na Missoni
desde janeiro. Ele conta que a
experiência de expandir o co-
mércio de roupas de luxo para
outras praças brasileiras não é
missão fácil. A Missoni abriu em
Brasília no ano passado, no sho-
pping Iguatemi, no Lago Norte.
“Qualquer shopping novo é di-
fícil. O Cidade Jardim, em São
Paulo, demorou quase três anos
para atingir as metas. O sho-
pping Iguatemi Brasilia vai ser
um sucesso, mas no momento

1 Vestido de um ombro só, Rachel Roy; 2 Tubinho bordado do
estilista indiano Naeem Khan; 3 Vestida com as cores do Brasil
na visita à favela; 4 Despedida com listras de Marc by Marc Jacobs
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Qual o impacto na indústria
da moda americana de uma
primeira-dama tão fashion?
Ela inseriu estilistas no mapa
mundial da moda — nomes como
Jason Wu, Sophie Theallet e
Thakoon que eram muito me-
nos conhecidos antes delaco-
meçar a usá-los. A senhora
Obama também veste roupas de
preços populares compradas
em redes como H&M, J.Crew e
Talbots. Isto fez com que ela ga-
nhasse, aos olhos dos america-
nos,uma imagem de pessoa
compreensiva e acessível.

Como ícone e inspiração
para as americanas ela
vai ajudar Barack Obama
a se reeleger?
Com certeza não vai atrapalhar.
Ela é uma figura muito simpáti-
ca e isto só pode ajudá-lo a ser
ainda mais popular.

Na sua opinião, ela não
é muito colorida e chamativa
para uma primeira-dama?
Não! Acho que ela está se ves-
tindo para si mesma, em seu
próprio estilo e isto faz com que
seja única e autêntica. ■

muitas lojas que estavam plane-
jadas para abrir ainda não ini-
ciaram de fato a operação, então
o fluxo está abaixo do esperado.
“Na Missoni, estamos traba-
lhando com 50% do que espe-

rávamos Para aquecer o movi-
mento, no mês de abril vamos
lançar a M Missoni, a segunda
linha da marca mais acessível,
que vai ser vendida exclusiva-
mente em Brasilia.” ■ A.F.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 37.
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