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A Prada SpA, fabricante italiana de artigos de luxo que realizou sua maior oferta pública inicial 
de ações (IPO) em Hong Kong neste ano, anunciou que seu lucro no primeiro semestre subiu 
74%, depois que abriu mais lojas e a demanda na Ásia disparou. 
  
O lucro líquido da empresa subiu para € 179,5 milhões (US$ 245 milhões) nos seis primeiros 
meses, em comparação aos €103 milhões do mesmo período de 2010, informou. Isso se 
compara com uma previsão da empresa não inferior a €150,7 milhões em seu primeiro 
semestre fiscal. 
  
A Prada abriu 26 lojas próprias no primeiro semestre, tendo as vendas na região Ásia-Pacífico - 
excluindo o Japão - crescido 35%, depois que gastos com artigos caros dispararam na região. 
A LVMH, maior fabricante mundial de bens de luxo, também está aumentando seu espaço 
varejista na Ásia. 
  
"A Ásia é nosso mercado número 1", disse Carlo Mazzi vice-presidente da Prada. "O topo do 
mercado de luxo, hoje, são os clientes asiáticos. Nossa confiança no mercado asiático é 
bastante forte para o futuro." 
  
As ações da Prada subiram 4,6% em relação ao preço em seu IPO em 24 de junho, com um 
desempenho superior ao índice Hang Seng, que caiu 13% no mesmo período. Ontem, as ações 
caíram 3,7%, para US$ 41,30, em negócios na bolsa de Hong Kong. A Prada, cuja margem 
bruta subiu de 65,5% para 71%, abriu 44 lojas no ano calendário de 2011 até agora, das 
quais 15 estão na Ásia, disse Mazzi. Ele disse que 15 novas lojas foram abertas desde agosto. 
  
"A Grande China fez a maior contribuição" para o crescimento das vendas da Prada no primeiro 
semestre. As vendas na Ásia (sem Japão) cresceram 35%, para € 368 milhões, ao passo que a 
receita total aumentou 21% para € 1,1 bilhão. A China é o maior mercado para a divisão de 
luxo da rival PPR. 
  
A Miu Miu, fabricante de bolsas de couro vendidas por € 595, foi a marca da Prada em mais 
rápido crescimento no primeiro semestre, tendo as vendas subido 25%, para € 199 milhões. A 
Prada planeja aumentar de 25 para 55 o número de lojas Miu Miu que opera diretamente na 
região até janeiro de 2014  
 
As vendas da marca Prada cresceram 21%, para € 878 milhões. A Church, fabricante de 
bolsas, teve aumento de 15% em sua receita, para € 27 milhões. 
  
As vendas de artigos de couro pela Prada cresceram 35%, atingindo € 616,6 milhões, no 
primeiro semestre do ano fiscal e a receita da venda de calçados cresceu 13%, para € 275 
milhões. As vendas de roupas caíram 0,8%, para € 212 milhões.  
  
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 set. 2011, Empresas, p. B4. 


