
Lewis Hamilton chegou na For-
mula 1 fazendo história. Aos 23
anos, em 2008, se consagrou
como o mais novo campeão de
todos os tempos e o primeiro
negro. Com aura de superestre-
la, Hamilton tem estilo de dire-
ção agressivo. Em 2011 ele fi-
cou em 5o lugar na temporada
e domingo à noite chegou a Ca-
sa Petra, um espaço de festas
em Moema, São Paulo, vestin-
do calça jeans, camisa xadrez,
brinco de diamante e pulseira
Shamballa cheia de pedras pre-
ciosas no braço direito. Duran-
te as horas que passou no local,
animou a pista como DJ.

Jenson Button, campeão mun-
dial de 2009, é inglês mais tradi-
cional que o colega. Nesta tem-
porada, terminou em segundo

lugar e, desde que substituiu Fer-
nando Alonso, como compa-
nheiro de equipe de Hamilton
vem demonstrando estilo muito
mais responsável e refinado de
dirigir e também de se vestir.

Na festa de encerramento da
temporada, Button compare-
ceu vestindo camisa branca
aberta e terno cinza. “Adoro
usar terno a noite para sair. O
problema é não errar ao esco-
lher o sapato e o relógio”, afir-
ma o elegante piloto, na entre-
vista ao lado. Tanto Hamilton
quanto Button usavam roupas
da coleção Black Boss.

Para a Hugo Boss, eles são os
modelos perfeitos. “A grife fa-
la com pessoas que tomam de-
cisões o tempo todo, que preci-
sam ser rápidas e assumir ris-
cos”, afirma Rafael Castello, di-
retor da marca no Brasil. A Hu-
go Boss lança duas coleções
por ano inspiradas no estilo
dos pilotos além de itens de co-
lecionadores. ■ A.F.

Maior editora de moda de to-
dos os tempos, Diana Vreeland
(1906 - 1989) escreveu no catá-
logo de uma exposição em No-
va York nos anos 70 que “o ho-
mem sempre usou o cavalo pa-
ra expressar riqueza, estilo e
classe.” Na noite do último do-
mingo, durante a festa de en-
cerramento da temporada 2011
da Formula 1, a frase foi atuali-
zada pelo presidente da Hugo
Boss nas Américas, Mark Bra-
shear. “O homem usa carros e,
principalmente, corridas de
carro, para mostrar masculini-
dade, agilidade e modernida-
de.” É porque dividem os mes-
mos valores que a Hugo Boss es-
tá há tanto tempo próxima da
Fórmula 1.

Em um dos relacionamen-
tos mais antigos do esporte, a
grife alemã de roupas Hugo
Boss, fundada em 1924, come-
mora este ano três décadas de
patrocínio da equipe inglesa,
agora chamada de Vodafone
McLaren Mercedes e que tem
como pilotos Jenson Button e
Lewis Hamilton (o primeiro,
vice-campeão de 2011). Nesta
temporada, para celebrar o
aniversário, a Hugo Boss, com
mais de 1400 lojas espalhadas
pelo cinco continentes, pro-
moveu o concurso “Dress me
for the finale”.

Fãs do mundo inteiro dese-
nharam macacões que foram
usados por Hamilton e por But-
ton durante as provas. No do-
mingo, em São Paulo, última
etapa, Button vestiu o unifor-
me do fã vencedor, um desig-
ner húngaro que fez um maca-
cão branco cheio de flores.
“Eles podiam inventar o que
quisessem, achei legal as flo-
res”, disse o piloto em entre-
vista ao BRASIL ECONÔMICO (veja
ao lado). Ele e Hamilton tam-
bém funcionam como garotos
propaganda fora das pistas. No
inverno 2011, em vez de mode-
los, são eles quem estampam a
campanha da linha Boss Black.

No Brasil, expansão responsável
Com faturamento global em
2010 de R$ 4.5 bilhões e lucro lí-

quido de R$ 514 milhões o conti-
nente americano representa
23% dos negócios da marca.
Muito maior que a participação
da Ásia. “Demoramos para en-
trar na China, então nossa pre-
sença lá é muito inferior a da
América”, afirmou Brashear.
No Brasil, quarto país de maior
faturamento no continente,
atrás dos EUA, Canadá e Méxi-
co, a Hugo Boss tem sete lojas e
chegou há 24 anos, os primeiros
16 em sistema de franquia. “Há
oito anos a empresa teve a ini-
ciativa de limpar o mercado, as-
sumir o gerenciamento e reposi-
cionar a marca no nível que ela
tem fora daqui,” lembra o exe-
cutivo. Ele anunciou a abertura
de mais três ou quatro lojas nos
próximos anos, duas em 2012.

No primeiro semestre, a li-
nha feminina da grife, lançada
há 10 anos, começa a ser vendi-
da pela primeira vez no país,
na loja que será inaugurada no
shopping JK Iguatemi. A outra
abertura do ano, acontece no
segundo semestre no Rio de Ja-

neiro. “Como estamos há mui-
to tempo no Brasil conhece-
mos o mercado e sabemos que
o potencial é grande mas preci-
samos ir devagar”, afirma. Um
terno da Hugo Boss tem preço
inicial R$ 2850 e pode chegar
até R$ 8 mil.

Moda e Fórmula 1
Giorgio Armani, Cerruti, Esprit
e outras marcas já patrocinaram
equipes mas o relacionamento
mais forte entre a indústria da
moda e a Formula 1 se deu atra-
vés da italiana e colorida Benet-
ton que entrou no circuito em
1983, como patrocinadora da
Tyrrell.

Em 1986, Luciano Benetton
comprou a Toleman e criou a
equipe Benetton que teve pilo-
tos como Nelson Piquet e Mi-
chael Schumacher. Em 2000, a
Benetton foi vendida para a Re-
nault por US$ 120 milhões. O
declínio da participação da
marca nas pistas coincidiu
com a perda de força no merca-
do moda. ■

O que você fez em São Paulo?
Já fui a favelas e já visitei o
túmulo de Ayrton Senna. Desta
vez, fui jogar golfe em um campo
perto daqui. No mais, só fiquei no
hotel e na pista. Adoro o Brasil.
Sempre tem pessoas lindas
e a comida é excelente.

Você gosta de moda?
Quanto mais velho fico mais eu
gosto. Não penso em ser designer
nem mesmo gosto de ir a desfiles
- fui uma vez e quase dormi. Para
dançar, prefiro me vestir como
hoje, relax. Para uma ocasião
especial uso terno, sempre. Um
bom terno diz muito sobre você.

Você só usa Hugo Boss?
Posso usar as roupas que quiser
mas sou muito leal com meus
patrocinadores e gosto
de representar as marcas
que apostam em mim de uma
maneira sempre positiva.

TRÊSPERGUNTASA...

HugoBoss usa Fórmula 1
para acelerar vendas

Campanha transforma Hamilton e Button

Piloto da Vodafone
McLaren Mercedes

Ezye Moleta

Na festa domingo à noite,
os dois pilotos mostram
que a maneira como
dirigem reflete na escolha
das roupas que vestem

“

Grife alemã com 1400 lojas mundiais comemora 30 anos como patrocinadora
da escuderia Mclaren. Em 2012, linha feminina chega pela primeira vez ao Brasil

Há oito anos a
empresa teve a
iniciativa de limpar
o mercado brasileiro,
assumir o
gerencimento e
reposicionar a marca
no nivel que ela tem
fora daqui

Mark Brashear
Presidente da Hugo Boss para as

Américas

... LEWIS HAMILTON

Alexandra Farah
afarah@brasileconômico.com.br

MODA
26 Brasil Econômico Terça-feira, 29 de novembro, 2011



Você já dirigiu um carro
brasileiro?
Nunca. Mas já voei com um avião
brasileiro e não tenho nada a
reclamar.

Como é seu estilo de vestir?
Durante o dia gosto de camiseta
branca, calça jeans e algum
sapato branco. A noite.
só saio de terno. Um terno
não tem erro se você prestar
muita atenção na escolha
do relógio e do sapato.

Como você define um
bom uniforme de corrida?
Ele tem que ser leve e arejado.
Para um piloto que trabalha
o tempo todo no limite do
estresse, o uniforme precisa
respirar junto com ele. Ao longo
dos anos, graças a tecnologia,
os uniformes ficaram mais
confortáveis que antes
o que nos ajuda a pilotar melhor.

Ezye Moleta

TRÊSPERGUNTASA...

Piloto da Vodafone
McLaren Mercedes

...JENSON BUTTON

em modelos

César Fança
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Divulgação

Kiehl's faz 160 anos com planos ambiciosos

Para precificar a coleção
de inverno2012 (imagem
ao lado), que será
desfilada no São Paulo
Fashion Week em janeiro,
e que começa chegar às
lojas em fevereiro, o
estilistaReinaldo
Lourençodiminuiu em
cerca de 20% o valor
das peças. “O produto
continua com a mesma
qualidade de acabamento,
matéria-prima e
caimento, porém,
consegui melhor
negociação com os
fornecedores para ter
uma realidade mais
competitiva. Existem
muitas marcas no
mercado e produto com
melhor preço tem giro
mais rápido na loja e a
cliente sai mais satisfeita.
Esse conceito é super
moderno, todos
ganham”.

Divulgação

CANALI,ANOVAMARCAITALIANADOREINODOSBRETTS

100% made in italy
As grifes de moda com vivencia no mercado
brasileiro estão deixando as velhas formulas de
franquia de lado e abrindo lojas com administração
própria. Entre tantas este é o caso de Zegna e do
grupo Armani, ambos italianos, que chegaram ao
Brasil por meio da família Brett. Apesar da
tendência, outras marcas que não conhecem o
mercado local optam por entrar no país através de
mãos experientes. Na semana passada, foi a vez da
Canali, grife de moda masculina especializada em
alfaiataria que tem 100% de seus produtos feitos
na Itália. A marca abriu loja no shopping Cidade
Jardim. Com ternos que começam a ser vendidos a
partir de R$ 3800, quem trouxe a Canali foi Daniel
Brett que, na festa de inauguração, recebeu o
herdeiro e presidente do grupo, Giorgio Canali.

“MODERNO É CORTAR PREÇO”, AFIRMA O ESTILISTA REINALDO LOURENÇO

Joia, loja e diversão
Envolver o cliente com a marca. Ter a joia
admirada como objeto de arte. A nova
empreitada do joalheiro Jack Vartanian,
sua primeira loja de rua, nos Jardins, será
inaugurada no próximo dia 8 com projeto do
premiado escritório Tryptique. A loja-lounge foi
idealizada para proporcionar bem-estar ao cliente.
“É um espaço de convivência que poderá ser
frequentado a qualquer hora,“ explica Vartanian.
São três andares: um pátio externo no térreo
que leva luz natural para dentro, uma sala de
atendimento individual no segundo andar e,
no terceiro andar, um deck em madeira para
festinhas e happy hours. Em 2012, o espaço irá
oferecer uma programação cultural e musical,
com apresentação de bandas, exposições de arte,
escultura e fotografia.

Até 2000, uma das marcas mais estreladas de cosméticos, era um
negócio familiar, com uma loja em Nova York e alguns pontos nos EUA.
Naquele ano, a Kiehl´s foi comprada pela L'Oréal e a expansão foi rápida.
Hoje, são quase 500 pontos no mundo. No Brasil, a primeira loja foi aberta
em 2008 e a segunda, semana passada, no shopping Higienópolis.
“Em 2012, nossa expansão vai ser gigante mas não posso adiantar os
números ainda”, diz Alexandre Frota, superintendente da marca no país.

TernoHugoBosssai dedentrodomacacãode
corridanas instalaçãomontadanafestade

encerramentodatemporadade2011da
Fórmula 1, domingoemMoema
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