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Quando Paolo Zegna, presidente
do grupo italiano de luxo Erme-
negildo Zegna e neto do lendário
criador da marca, visitou o Brasil,
há dois anos, ele chegou a dizer
que operar lojas no país era como
“guiar uma Ferrari em uma es-
trada de terra”, pois não era pos-
sível acelerar na velocidade que
poderia diante das barreiras im-
postas pela alta carga tributária
para artigos de luxo importados.
Ontem, em visita oficial ao país
como vice-presidente da Con-
findutria, a confederação italiana
das indústrias, Zegna reviu seu
discurso. “Tanto nós quanto ou-
tras empresas de bens de consu-
mo italianas temos que aprender
a guiar um meio de transporte re-
sistente e potente, pois a entrada
no Brasil é difícil”, disse, em tom
crítico à atual política tributária
adotada pelo governo brasileiro
para importados.

Apesar da choradeira, que é
recorrente e afeta outros grupos
de luxo globais como o francês
LVMH, a verdade é que a grife
masculina Ermenegildo Zegna
está conseguindo cravar seu es-
paço no varejo seletivo nacio-
nal. “O Brasil está bem próximo
de se tornar o décimo mais im-
portante faturamento do grupo
no mundo”, admite Zegna. Em
2009, o país posicionava-se
como o 12º mercado no ranking
das maiores vendas do grupo.
Atualmente a marca é vendida
em cerca de 90 países.

Em 2010, o grupo Ermenegil-
do Zegna faturou € 963 milhões
(R$ 2,23 bilhões) no mundo, va-
lor 21% superior ao registrado
no ano anterior. O Ebitda (lu-
cros antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) che-
gou a € 140 milhões, com mar-

Ermenegildo
Zegna cava
mais espaço
no varejo
Grife italiana masculina terá unidade
no shopping de luxo JK, em São Paulo

CALÇADOS

A Vulcabras-Azaleia registra queda de 94%
no lucro líquido do primeiro trimestre
A maior fabricante brasileira de calçados reportou R$ 1,4 milhão em lucro
líquido entre janeiro e março. O volume foi 94,2% inferior aos R$ 23,4
milhões de igual período de 2010, apesar da receita líquida de vendas
pontuar alta de 6,1% no comparativo anual, com R$ 397,3 milhões, ante
R$ 374,4 milhões no ano anterior. A Vulcabras-Azaleia diz que implementa
um “agressivo” projeto de ganho em produtividade e redução de custo.

Divulgação

gem Ebitda de 14,6%.
A participação das exporta-

ções no volume de negócios ul-
trapassou os 90%. China, Hong
Kong, Rússia, Brasil e Índia,
juntamente com alguns outros
países emergentes, respondem
por 40% do faturamento total
do grupo que fechou 2010 com
560 lojas, das quais mais de 300
são de gestão direta.

Não por acaso, desde o final
do ano passado, a grife masculi-
na italiana passou a administrar
diretamente a operação brasilei-
ra, antes coordenada pelo em-
presário paulistano André Brett.
Esse interesse ampliado no “país
cheio de oportunidades”, como
diz Zegna, está diretamente
atrelado ao aumento do poder

aquisitivo e também à aspiração
do homem brasileiro pelos ter-
nos e outras peças da grife.

Assim que o Shopping JK
Iguatemi abrir suas portas, a Er-
menegildo Zegna estreará sua
sétima loja no país. Hoje são, ao
todo, quatro unidades em ope-
ração na capital paulista (Jar-
dins, Shopping Iguatemi, Sho-
pping Cidade Jardim e Daslu),
uma no Rio de Janeiro (Sho-
pping Leblon) e uma em Brasília
(Shopping Iguatemi).

Zegna dá a entender que outras
grandes capitais brasileiras des-
pertam o interesse do grupo, mas
lembra que o Brasil ainda é um
país fechado às exportações de
outros países, o que dificulta um
crescimento em maior velocida-

de. “Sofríamos com a alta carga
tributária em outros países, mas a
situação foi revista pelos governos
e o fluxo de vendas cresceu consi-
deravelmente”, conta.

Apear do real forte, ele diz
que o brasileiro gosta mesmo é
de comprar artigos de luxo no
exterior, onde paga menos por
conta dos impostos menores.

Embora diga que, para algu-
mas companhias, a saída seja a
produção local, Zegna descar-
tou qualquer possibilidade de
fabricar uma peça Ermenegildo
Zegna no país. “A alfaiataria e o
tecido italianos são os melhores
do mundo. Se eu fosse impor-
tar, o custo da produção local
seria tão alto que não valeria a
pena”, afirma o empresário. ■

FATURAMENTO

R$ 2,2 bi
foram as vendas do grupo
italiano Ermenegildo Zegna
em 2010 em todo o mundo.
O Brasil, 12º maior faturamento
em 2009, está perto de
alcançar a décima posição.

EMERGENTES

40%
China, Hong Kong, Rússia,
Brasil, Índia, juntamente com
outros países em crescimento,
respondem por 40% do
faturamento total do grupo.

LOJAS

7
é o total de unidades que a
grife terá no Brasil assim que o
Shopping JK Iguatemi (SP) for
inaugurado. As outras seis ficam
em São Paulo, Rio e Brasília.

Phil Weymouth/Bloomberg

Paolo Zegna, presidente do
grupo Ermenegildo Zegna:

interesse em várias
capitais brasileiras

ENERGIA 3

Celesc apresenta lucro líquido de R$ 116,1
milhões nos três primeiros meses do ano
O montante está abaixo dos R$ 142 milhões registrados no mesmo
período anterior. O ebtida recuou de R$ 228,9 milhões, em 2010,
para R$ 199,7 milhões este ano. A Celesc teve receita líquida
praticamente estável, de R$ 1,056 bilhão, pouco acima dos R$ 1,043
bilhão de 2010. No primeiro trimestre de 2011 os investimentos da
Celesc recuaram 17,88%, de R$ 93,5 milhões para R$ 76,857 milhões.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 mai. 2011, Primeiro Caderno, p. 32.
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