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Marca mais conhecida da Ingla-
terra na categoria acessórios, a 
Accessorize nasceu para ser um 
subproduto de uma marca de 
roupas. Antes de Peter Simon 
criar a Accessorize, o ex-hippie 
abriu a Monsoon, que no auge 
do paz e amor inglês vendia ves-
tidos dos lugares mais remotos 
da Ásia e do Oriente Médio, co-
mo o Afeganistão. Isto era 1973 e 
apenas onze anos depois Simon 
abriu a primeira Accessorize on-
de todos os itens tinham a mes-
ma filosofia étnica globalizada: 
eram coloridos e inspirados em 
culturas hippies e exóticas. 

Apesar da rede de lojas Mon-
soon (feminino, criança e casa) 
ser forte no Reino Unido, aos 
poucos a Accessorize tomou 
conta não só do Grupo Mon-
soon como do mundo. Apenas 
no Brasil a rede vai abrir nove lo-
jas até o final de 2011, fechando 
o ano com 26 lojas, cinco delas 
já foram abertas. Em 2012, quan-
do completa 10 anos, serão 
mais oito lojas em território na-
cional. O comércio eletrônico 
será inaugurado em novembro, 
quando a marca completa nove 

anos de Brasil. "Nosso sucesso 
está na diversificação dos pro-
dutos, hoje são mais de 32 li-
nhas só na Accessorize Brasil. A 
loja tem uma identidade muito 
forte e isto é muito difícil de se 
conseguir. Ela é muito bem fei-
ta, é colorida e inteligente. To-
das as nossas estampas são dese-
nhadas por um time na Inglater-
ra e eles são muito criativos", 
diz Ana Carolina Alves, diretora 
executiva e sócia da marca. 

Se a performance da Accesso-
rize na internet repetir a da In-
glaterra, o ticket médio deve do-
brar nas vendas virtuais. "A mé-
dia de compra pela internet de-
ve ser de três produtos, n in -
guém vai entrar on-line e levar 
só um", diz Ana Carolina. O site 
da marca em setembro foi visto 
por 30 mil pessoas. O ticket mé-
dio nas lojas brasileiras é R$ 80 
e nas lojas há itens que variam 
entre R$ 10, prendedor de cabe-
lo infantil, e R$ 295 para um ca-
checol de lã italiano. 

Segundo a empresária, o que 
mais agrada a consumidora brasi-
leira no momento são as linhas de 
papelaria, os anéis e os acessórios 
de cabelo. "Papelaria é a novida-
de e nós ampliamos muito, anel é 
modinha agora e cabelo compri-

do é uma paixão nacional", afir-
ma que em dezembro deve rece-
ber novas linhas que incluem pin 
gentes e novidades para casa. 

Para Ana Carolina, que abriu 
uma nova loja no shopping Jar-
dim Sul, em São Paulo, semana 
passada, a demanda pela marca 
ainda é gigante. "Todos os dias 
recebo propostas de abertura 
de lojas. A última foi de Teresi-
na. E mesmo tendo quase dez 
lojas em São Paulo tem gente 
que ainda não conhece a mar -

ca. Para daqui 10 anos, se tudo 
der certo a Accessorize é um 
modelo de varejo que no Brasil 
comporta até 150 pontos. 

A Accessorize é uma loja fast -
fashion de acessórios, segue as 
últimas tendências da moda, 
mas faz apenas duas coleções 
por ano. Tanto na primavera-ve-
rão quanto no outono-inverno, 
seis temas são apresentados e 
transformados em milhares de 
produtos confeccionados com 
cores e muitos bordados. • 

Desde a Revolução Industrial no 
século VXIII, a Inglaterra con-
duz os jovens a um novo padrão 
estético. Na moda recente, den-
tro da loja Bazaar, aberta em 
1955 por Mary Quant, nasceu a 
minissaia e, a partir de então, 
do punk dos anos 70 à Primark 
dos anos 2000 (a loja mais ágil e 
com menores preços do mun-
do), modas inglesas causam 
sempre alguma perturbação no 
sistema. Vide os vestidos de noi-
vas de Kate Moss e Kate Middle-
ton, esposa do príncipe William 

que ajudou a vender mais Ale-
xander McQueens do que todos 
os desfiles do estilista. 

Quando o território é Lon-
dres, a força do comércio e da 
rua não é transferida para a pas-
sarela. Assim, na temporada que 
termina amanhã da London 
Fashion Week uma das coleções 
mais prestigiadas é a da rede de 
fast-fashion, Topshop. Criada 
por Philip Green, a Topshop fatu-
rou US$ 2,7 bilhões em 2009 e 
chega ao Brasil em 2012 com pla-
no de expansão no varejo que 

vai começar pelo shopping JK 
(SP). Menor entre as quatro prin-
cipais semanas de moda (New 
York, Milão e Paris) a LFW foi 
aberta pelo prefeito Boris John-
son, que chamou a cidade de 
"capital fashion do mundo". 

Se a moda leva a Londres 80 
mil empregos e R$ 58 bilhões ao 
ano, o mesmo não pode ser dito 
da London Fashion Week, que 
espera vender apenas R$ 270 mi-
lhões. Na LFW desfilam três bra-
sileiros, Basso and Brooke, Cle-
ments Ribeiro e Issa London. • 
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