
Está prevista para o dia 4 de
abril a inauguração da primeira
loja Noir, Le Lis, irmão mais no-
vo da grife feminina Le Lis
Blanc. A marca masculina do
conglomerado de moda Resto-
que terá sua primeira boutique
na região dos Jardins, em São
Paulo. Até o fim do ano, de acor-
do com a empresa, serão 18 uni-
dades espalhadas pelo Brasil. Já
estão confirmadas a abertura de
lojas no JK Iguatemi, também
em São Paulo, e no Rio de Janei-
ro, ambas em abril.

A marca promete uma linha
completa de vestuário e acessó-
rios para o homem contemporâ-
neo. As apostas mais altas são
de camisaria e de alfaiataria. A
primeira coleção da Noir, Le
Lis, tem forte inspiração na ele-
gância inglesa, utilizando em
seus modelos tweeds, veludos,
cashemere, alpaca e jeans.

Preto, cinza, marinho, mar-
rom e branco formam a cartela
de cores da estação. Completa a
lista de iten à disposição na loja
uma linha de underwear, ma-
las, carteiras, cintos, chapéus,
relógios e óculos. A Noir , Le LIs
tem como seu primeiro garoto
propaganda o ator americano
Matthew McConaughey. O ele-
gante ensaio já pode ser conferi-
do no site da marca.

A marca contará com parte
dos R$ 23 milhões que a Resto-

que vai empregar nos primeiros
meses do ano para abrir novos
pontos de venda pelo país.
Além da Le Lis Blanc e da Noir,
Le Lis, a companhia é dona da
Bo.Bô. e da Jon John Denim.

Lucro sobe 17%
No ano passado, a Restoque fatu-
rou R$ 473 milhões, um aumen-
to de 34% em comparação a
2010. O lucro líquido ajustado,
de acordo com o balanço divul-
gado na semana passada, subiu
17% e atingiu R$ 43 mihões.

A empresa fez investimentos
de R$ 98 milhões para a manu-
tenção e também para aumen-
tar sua rede. O número de lojas
praticamente dobrou, de 54 pa-
ra 104 unidades, sem contar ou-
tros canais de venda, como ven-
das online, bazares e outlets. ■

Um uísque produzido pela
escocesa Glenfiddich’s e que faz
parte da exclusivíssima coleção
de Janet Sheed Roberts atingiu
US$ 94 mil num leilão realizado
semana passada em Nova York.
É o preço mais alto já alcançado
pela bebida num pregão. A bebida
foi engarrafada há 55 anos
em Glenfiddich, no aniversário
de 55 anos de Janet Roberts,
neta do fundador da destilaria.

A Singapore Airlines tem uma
nova nécessaire para passageiros
de sua primeira classe. O kit
com produtos da marca badalada
marca Kiehls é composto por
protetor labial, creme de mão,
sabonete líquido para rosto e
creme para o rosto e um tônico.
Os mimos são oferecidos nos
voos de longa distância da
Singapore Airlines nas rotas
de São Paulo e dos EUA.

A italiana Ducati — que está sendo
alvo de compra de empresas
como BMW e Volkswagen —
lançou nesta semana a Monster
Diesel em parceria com
a grife de jeans e acessórios.
A Diesel é patrocinadora
do time Ducati no campeonato
de moto GP e inspirou o
design arrojado da motocicleta.
O preço não foi divulgado.

Irmão caçula da Le Lis Blanc
terá 18 lojas até fim do ano

Ilha particular à venda noPanamá

Uísqueproduzidopela
Glenfiddich’sévendido
porUS$94mil emleilão

As velozes Mercedes
-Benz e a fabricante de
lanchas Cigarette criaram
uma edição especial da
Black Series Marauder,
uma offshore de 50 pés
(cerca de 16,5 metros de
comprimento). A
Marauder é equipada com
dois motores Mercury ,
de 510 cavalos cada um.
O design arrojado leva
a assinatura das duas
fabricantes. O preço não
foi divulgado. P.N.
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SingaporeAirlines
oferecenécessaireda
Kiehlsnaprimeiraclasse

DucatieDiesel
criammotocicletaem
versão limitada

Lucro da Restoque,
controladora
da grife, foi de R$ 43
milhões em 2011
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Grife masculina Noir, Le Lis inaugura sua primeira loja nos Jardins, em São Paulo; primeira coleção
tem o ator americano Matthew McConaughey como retrato do homem contemporâneo

Patrícia Nakamura
pnakamura@brasileconomico.com.br

Não existe nada mais exclusivo no mundo do que ter sua pópria ilha.
Portanto, aos interessados: a ilha de San José, que faz parte do
arquípélago de Pearl Island, no Panamá, está à venda. A propriedade
tem o equivalente a 44 quilômetros quadrados. Está equipada com
17 bangalôs, sala de ginástica, piscinas, quadras e pista de pouso.
Fica a apenas 20 minutos de avião da Cidade do Panamá, O preço
só é informado sob consulta, pela corretora Christies Real Estate.

BREVES

Matthew
McConaughey,
rostodaNoir,
que estreia

emSãoPaulo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 37.




