
Ontem de manhã, depois de as-
sistir ao desfile de Paula Raia,
Terron Schaefer , vice presiden-
te da Saks Fifth Avenue, man-
dou um e-mail para seu chefe,
Stephen I. Sadove, chairman da
rede de lojas de departamento
de luxo americana, dizendo:
"Acabei de ver um desfile muito
sofisticado e feminino. São Pau-
lo é interessantíssimo! Os shop-
ping centers são inacreditável,
você iria adorar".

Schaefer já veio várias vezes
ao Brasil, todas a passeio. A tra-
balho está é a primeira visita e
ele veio a convite do SPFW co-
nhecer um pouco mais da indús-
tria de moda brasileira para, no
futuro, levar novas marcas para
a rede. Atualmente, a Saks, com
mais de cem lojas no Estados
Unidos, vende em 20 lojas os sa-
patos de Alexandre Birman. No
passado, a Sacks já vendeu as
roupas de Carlos Miele. "Para-
mos porque ele não se renovou.
Afinal, quantos vestidos longos
com bordados uma mulher pre-
cisa?" Schaefer falou ao Brasil
Econômico sobre o varejo brasi-
leiro e internacional de moda.

Precisamente, o que está
procurando no Brasil?
Eu sempre estou atrás do novo.
Novos talentos e novas silhue-
tas de roupas, como por exem-
plo, eu vi no desfile na Osklen,
principalmente nos macacões.
Não está fácil achar. Quem vai
substituir Armani quando ele se
aposentar? Ou mesmo Chanel,
Ralph Lauren e os Dolce &Gab-
bana? Não tem ninguém!

Quais suas impressões
sobre a moda brasileira?
O Brasil pode ser a salvação do
nosso futuro criativo. O Brasil
são muitos. Temos o Rio e te-
mos São Paulo como os dois cen-
tros mais importantes e eles são
completamente diferentes. O
Rio é sobre pele e água. São Pau-

lo mais refinado, mais sofistica-
do e aqui as pessoas se vestem
melhor. O Fasano é um dos car-
tões postais de São Paulo e ele é
exatamente como um clube in-
glês para homens.

Como é o desempenho dos
brasileiros que estão na Saks?
O Alexandre Birman e seus sa-
patos estão indo muito bem. Já
estamos vendendo em quase
20 lojas. Já o Carlos Miele nós ti-
vemos que parar. Ele não de-
senvolveu, não se renovou. Afi-
nal, quantos vestidos longos e
com aplicações e bordados uma
mulher precisa? O varejo preci-
sa de novidades.

O que o senhor conhece da
indústria de moda brasileira?
Estou apenas começando a des-
cobrir como funciona, mas vejo
que é um grande negócio. Desta-
co a Osklen, a Havaianas, o Car-
los Miele, a H Stern, que tem pe-
ças maravilhosas.

Porque a Saks não compra
mais designer brasileiros?
Estou aqui para isto! Antes, nun-
ca vi coisas que achei que a Saks
tinha que ter. E também é mui-
to difícil trazer um comprador
da loja para o Brasil. É longe e
isolado. Então, todo mundo pre-
fere ir para a Europa e fazer o cir-
cuito Londres, Paris, Milão. A vi-
da do comprador é corrida.

Como a crise afetou a Saks?
Estamos indo muito bem. Há
sempre pessoas ricas no mun-
do. Nem sempre são as mesmas
pessoas, mas elas existem nun-
ca falta demanda por produtos
com design e qualidade.

O senhor gostou dos
shoppings brasileiros?
Nos Estados Unidos eles tem
sempre o mesmo restaurante,
com comida horrível e as mes-
mas lojas, sempre Gap e Bana-
na Republic. Aqui não. Fiquei
impressionado com a diversi-
dade do Iguatemi, com o mix

de marcas internacionais e lo-
cais, com múltiplas opções de
refeição e diversão.

O Brasil tem espaço para
ter uma Saks?
Acho que não. Com a prolifera-
ção de shoppings como o Iguate-
mi e o Cidade Jardim, abrir uma
super loja de departamento
aqui não daria certo. Mas esta-
mos pensando em talvez ter
uma Saks pequena, que venda
apenas a etiqueta própria. A
Brooks Brothers está fazendo is-
to. Vende superbem em outras
lojas de departamento como a
Harrods. Porque não a Saks?

Qual a contribuição o Brasil
pode dar à moda mundial?
Brasil é sobre esporte, não sobre
vestidos de coquetel ou de fes-

ta. O Brasil vai contribuir com
uma moda muito mais conscien-
te sobre o corpo.

O que o senhor achou dos
desfiles de quarta-feira,
seu primeiro dia de SPFW?
A Cavalera faz uma moda contem-
porânea, rápida mas tinha um
conceito e bons tops. A Gloria Coe-
lho foi muito bonita, eu amei os sa-
patos dela mas tinha muito couro
para uma coleção de verão. E tam-
bém acho esquisito uma marca
brasileira fazer um show sem
uma modelo asiática ou negra.
Brasil é diversidade isto é a moder-
nidade. Huis Clos foi bonito mas
muito coberto, queria ver mais pe-
le. A Osklen, gostei muito e amei
o a ultima roupa masculina, com
camiseta grande e uma bermuda/
saia como se fosse um kilt. ■

CINEMA

Filme retrata trajetória de modelos,
inspirado na São Paulo Fashion Week

“O Brasil pode ser a salvação do
futuro criativo da moda mundial”

O documentário "Top Models - Um Conto de Fadas Brasileiro" é um
retrato do universo das modelos. O filme é dirigido por Richard Luiz,
um dos mais conhecidos documentaristas de desfiles de moda no país,
que há mais de uma década trabalha com a São Paulo Fashion Week.
Veio da semana da moda, aliás, a ideia de fazer esse documentário, que
traz nomes como Gisele Bündchen, Caroline Ribeiro, Shirley Mallman.

“Brasil é sobre
esporte, não sobre
vestidos de coquetel
ou de festa. O Brasil
vai contribuir com
uma moda muito
mais consciente
sobre o corpo

EMPRESAS

Executivo de rede de luxo vem ao Brasil para comprar
marcas locais, mas diz que não há espaço para loja no país
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19  jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 30.
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