
Ele tem 150 gravatas que interca-
la diariamente e nenhum chine-
lo Havaianas por não gostar de
andar com calçados abertos. Co-
mo bom italiano que trabalha
com moda, Raffaello Napoleo-
ne, CEO do Pitti Immagine há
duas décadas, deixou São Paulo
no sábado com um artigo tipica-
mente brasileiro na bagagem.
Sua mulher o presenteou com
uma Melissa masculina de plásti-
co, batizada de M:Zero, que ele
garante que vai usar no verão
de Florença, na Toscana. A pe-
quena aquisição mostra que Na-
poleone está de olho nas tendên-

cias do país e também no poder
de compra da cada vez maior
classe A do país, como revelou
ao BRASIL ECONÔMICO.

Como está a indústria da
moda italiana e qual o impacto
da crise financeira sobre ela?
Mesmo com a crise financeira, a
economia real italiana vai bem, vi-
ve um período saudável nas in-
dústrias de moda, de alimentos e
de móveis. A Ferrari, desde o ano
passado, nunca vendeu tantos
carros em sua história. A Ermene-
gildo Zegna, que está há 20 anos
na China, também avança na

Ásia. Se você observar roupas e sa-
patos de grifes de outros países ve-
rá na etiqueta que muitos produ-
tos são feitos na Itália.

Como estão as vendas
no Brasil?
Em ascensão. Nos primeiros se-
te meses deste ano as vendas pa-
ra o Brasil subiram 6,2%, totali-
zando ¤ 39 milhões. É verdade
que ¤ 27 milhões vieram de pro-
dutos têxteis, mas ¤ 12 milhões
em vendas vieram dos produtos
acabados, que cresceram 29,5%
em valor, pois o brasileiro está
comprando produtos de maior

qualidade. Outro fato curioso é
que, por conta da explosão do
turismo na Itália, as grifes italia-
nas nunca venderam tanto para
chineses, russos e brasileiros.

Há chance de as grifes italianas
produzirem roupas no Brasil
para fugir dos impostos?
É muito difícil, já que a moda ita-
liana é apegada a detalhes e a te-
cidos de qualidade. Tenho espe-
rança que, no futuro, seu gover-
no reveja a tributação para im-
portados, pois ele está deixando
de recolher impostos com as
vendas no exterior. ■ F.T.
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Plataforma da OGX foi interditada por falha
de segurança pelo Ministériodo Trabalho

“A crise italiana não afeta a moda”

ELETROELETRÔNICOS

Sony vai aumentar produção de sensores de
imagens para câmeras e smartphones

Robert Gilhooly/Bloomberg

O navio-plataforma da OGX, de Eike Batista, foi interditado no começo
do mês pelo Ministério do Trabalho por desrespeitar normas brasileiras
de segurança. Produzido em Cingapura, o navio-plataforma chegou no
começo do mês ao Rio de Janeiro e deve ser transferido para o campo
de Waimea, também no Rio, assim que a OGX conseguir as licenças do
ministério. A empresa planeja começar a operar ainda este ano.

CEO do maior grupo organizador de feiras de moda da Itália diz que os turistas lotam o país atrás de grifes

“

A Sony vai aumentar sua capacidade de produção de sensores de
imagem para equipar câmeras e smartphones para 75 mil unidades
dentro de dois ou três anos. A expansão começa no primeiro semestre
de 2012. O volume pretendido pela companhia é 50% maior do que o
produzido hoje. A Sony já planejava aumentar a de produção dos chips
para 50 mil por mês até o fim de março de 2012.

Diferentemente da
Grécia e da Espanha
que não têm uma real
indústria, a Itália tem
uma série de polos
nas áreas de tecido,
couro, alimentos
e mecânica. A real
economia italiana
não vê crise

ENTREVISTA RAFFAELLO NAPOLEONE CEO do Pitti Immagine
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        “MEU TRABALHO É ANALISAR O RUMO DESSE SETOR

NO PRÓXIMO TRIMESTRE. OU UTILIZO UMA MÁQUINA DO TEMPO, OU UTILIZO

                       AS FERRAMENTAS CERTAS PARA MINHAS ANÁLISES.”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.




