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Depois de lançar sua campa-
nha publicitária no ano passa-
do com a top Gisele Bündchen
como garota-propaganda, a
Hope se prepara agora para co-
locar nas lojas uma coleção as-
sinada pela modelo. “A nova
coleção agrega aos produtos
que a Hope já vende, pois serão
peças mais glamourosas e com
apelo sexy”, afirma Carlos
Eduardo Padula, diretor co-
mercial da empresa. O objetivo
é que só essa linha fature R$ 30
milhões por ano.

A reestruturação da Hope
passou inclusive pela contra-
tação de Padula, que era dire-
tor comercial da fabricante de
meias Puket, onde ajudou a
montar o projeto de franquias
e expansão da marca que hoje
está presente em shoppings de
todo o Brasil. “Estamos am-
pliando o mix de produtos da
empresa. Ao invés de vender-
mos apenas lingeries, hoje
nosso consumidor pode com-
prar roupas para dormir e até
perfume.”

Com uma produção de 1,1
milhão de peças por mês, a
Hope está finalizando sua ter-
ceira unidade fabril, todas lo-
calizadas em Maranguape, no
Ceará. A empresa que tem hoje
61 lojas pelo país espera che-
gar a 2015 com 350 unidades
em todo território nacional. Só
este ano serão mais 60 novas
lojas. Com o fortalecimento da
rede de varejo, a Hope projeta
dobrar seu faturamento até
2013, e aumentar a capacidade
produtiva em 50% até 2015.

Mais receita
Padula não revela o total fatu-
rado, mas afirma que o objetivo
é aumentar o montante agre-
gando valor à produção, com
peças para dormir, por exem-
plo. “Queremos que nos próxi-
mos dois anos as roupas para
noite possam representar 20%
do faturamento da empresa.”

Diferente da situação en-
frentada por muitas empresas
da indústria têxtil e de confec-
ções, Padula afirma que a con-
corrência dos produtos chine-
ses não mudou nada no seg-
mento de lingeries. “Nós não
tivemos nenhuma queda por

causa de concorrência externa.
O segmento de lingerie como
um todo no Brasil é muito for-
te, temos um produto bom e
com preço competitivo”, afir-
ma Padula.

Internacionalização
A internacionalização da em-
presa começou, mas está em
suspenso no momento. São
cinco lojas, três em Portugal e
duas em Israel, todas fran-
queadas. “Até 2012 estamos
com o plano de novas lojas no
exterior em suspenso. Depois
disso vamos rever o projeto.
Queremos vender as lojas para o
exterior, e não apenas commo-
dities”, afirma Padula. O aque-
cimento do mercado interno
voltou as ações para o mercado
brasileiro.

Aqui no Brasil, a coleção Gi-
sele Bündchen chega às lojas
no dia 25 deste mês. Outros 3
mil pontos de venda, além das
lojas Hope, receberão a nova
coleção. “Não colocaremos nos
7 mil pontos que já vendemos,
será uma seleção mais criterio-
sa”, afirma Padula. ■ A.V.A.

ENERGIA

Repsol apresenta aumento de 11,2% no
lucro líquido do primeiro trimestre
A Repsol obteve um lucro líquido de € 765 milhões no primeiro trimestre
de 2011, 11,2% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.
Sem considerar os resultados extraordinários, o lucro líquido recorrente
da Repsol melhorou 23,4%, chegando a € 791 milhões. Os resultados
são explicados pela melhora do preço de venda do petróleo e do gás
da Repsol, com aumentos de 13,4% e 14,8%, respectivamente.

AGRONEGÓCIOS

Produtoras priorizam produçao de etanol
no início da safra de cana-de-açúcar
A quantidade de cana-de-açúcar processada pelas produtoras do Centro-
Sul do Brasil até o final de abril atingiu 23,69 milhões de toneladas,
das quais 64,62% destinou-se à fabricação de etanol, percentual superior
aos 59,18% no mesmo período da safra anterior. Para o diretor técnico
da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), Antonio Rodrigues,
trata-se da volta à normalidade no mercado de etanol combustível.

Evandro Monteiro

FRANQUIAS

Loja modelo será lançada este ano

Sem nunca ter entrado no mercado
varejista, a Penalty quer agora
tentar uma nova tacada, o mercado
de franquias. Pensando nisso, a
empresa inaugura em setembro
deste ano a sua primeira loja
própria. “Teremos um conceito do
que a Penalty vende nessa loja.
Não vamos vender, por exemplo,
uma linha que não seja premium.
As pessoas vão encontrar só o que
a Penalty tem de melhor”, afirma

Roberto Estefano, presidente da
Cambuci, detentora da marca.
A loja terá 190 metros quadrados e
ficará no shopping Dom Pedro, na
estrada que liga a capital paulista
à Campinas. “O local foi escolhido
pois é passagem para várias
cidades do interior do estado, além
disso é um local onde possui vários
campos de futebol ao redor, o que
estimula a prática do esporte”,
afirma Estefano. A.V.A.
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Hope e Gisele Bündchen
fecham nova parceria
Garota-propaganda da marca, a modelo brasileira passa a assinar uma
linha de lingeries que deve garantir receita anual de R$ 30 milhões

Gisele
em peça
publicitária
da Hope:
apelo mais
sexy à
marca
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PRODUÇÃO

1,1 milhão
de peças por mês é a
capacidade produtiva atual
da Hope. Até 2015, o volume
deve aumentar em 50%.
A empresa possui três
unidades fabril no Ceará.

NOVA COLEÇÃO

R$ 30 mi
é a expectativa de faturamento
da linha Giselle Bündchen para
a Hope. A modelo ganhará
o período royalties sobre as
vendas dos produtos.

CRESCIMENTO

50%
é quanto a diretoria da
Hope espera crescer no
faturamento da empresa
até 2013. Para conquistar
a meta a empresa prepara
a abertura de 300 lojas.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 21.
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