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RODRIGO UCHOA

As lojas da rua Oscar
Freire nunca tiveram tantas
vendedoras. E não é reforço
para as vendas de Dia dos
Namorados, não. Grifes que
contrataram funcionários para
o JK tiveram de agrupá-los em
suas lojas atuais até que o
imbróglio da abertura do
shopping se resolva. Lojistas já
foram avisados de que podem
contar com a abertura para o dia
30 de maio, data que ainda não
foi oficializada pela rede
Iguatemi. Enquanto isso, as lojas
estão lá quase todas prontas,
mobiliadas, cheias de produtos
e... de portas fechadas.
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Superlotação
atrás do balcão
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mesa do almoço de domingo —
viraram itens de primeira
necessidade para meninas de
classe AAA. Um mundo em que
é preciso ter blog para existir.
Elas fazem o caminho inverso
de quem há alguns anos
começou a se interessar por
internet, fuçava nas ferramentas
e ia aprendendo com calma.
As “bloguetes” de agora querem
ir logo ao que interessa: ter
banner publicitário, fazer post
pago, ganhar brindes e ser
convidadas para eventos das
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O balaio de códigos
necessários para a moça atestar
que é da mais fina estirpe está
crescendo. Além de ir para
Aspen nas férias, usar a última
bolsa da Prada, o esmalte Chanel
do momento e frequentar o
restaurante mais cool, é preciso
ter uma vitrine para mostrar isso
ao mundo: um blog. Os já
famosos blogs de moda — que
mais parecem páginas pessoais
das moças que mostram o
“look do dia”, o que carregam
na nécessaire e o “decór” da
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Coach de blogueira
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Liliane Ferrari: aulas particulares de R$ 120 por hora para ensinar moças endinheiradas a virar blogueiras de moda que faturem até R$ 100 mil por mês

A

O Alexandre Herchcovitch —
quem diria? — tornou-se um
admirador de uísque.
Pelo menos é o que se depreende
da série de cinco camisetas que
vai lançar no próximo dia 24, em
sua loja no Fashion Mall no Rio,
produzidas em parceria com a
Diageo — a maior empresa de
bebidas Premium do mundo.
O estilista diz que começou a
perceber o crescente consumo
de uísque no país e pensou usar
isso como fonte de inspiração na
moda. O resultado foi uma
produção limitada de 2 mil
camisetas que declaram que a
bebida é chique, cool, tem estilo
e outras coisas mais. A coleção,
batizada de Whiskyls, será
vendida nas lojas do estilista
em São Paulo e Rio, no seu site e
em Recife, nas multimarcas
Dona Santa e Adom. Cada peça
custa R$ 129,90 e, embora
Herchcovitch diga que começou
a pensar nos modelos muito
antes dos fashions weeks que
vêm aí, ele reconhece que “a
parceria comercial com a
Diageo ajuda a viabilizar parte
dos custos do desfile”. (MPT)
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grifes. Para atingir rápido os
objetivos, contratam uma
espécie de “coach”, alguém que
ensina o bê-a-bá do blog de
sucesso. A filósofa e jornalista
(e blogueira, claro) Liliane
Ferrari dá aulas para turmas
de 12 alunos por mês na
Escola São Paulo, na ESPM e
na Trevisan, para ensiná-los a
existir virtualmente. Ela também
dá alunas particulares, que
demandam exclusividade da
professora por ao menos três
aulas de três horas cada.
Cada hora de aula custa R$ 120.
“A primeira pergunta de quem
quer ser blogueira de moda
normalmente é: ‘Como faço

para ter um banner?’ Isso me
preocupa, pois afinal ninguém
abre uma padaria porque quer
ganhar dinheiro, mas porque
sabe fazer pão. Tento fazer as
alunas começarem do começo e
devolvo outras perguntas. O que
seu blog vai ter de diferente?
Por que vão escolher anunciar
nele e não em outro?” O começo
do trabalho é o mais básico
possível. Na conversa, Liliane
encontra o nicho em que o
blog se especializará, apresenta
às alunas o Wordpress e dá
até noções de como se dirige
uma empresa — afinal, o
objetivo final é que o blog tenha
um faturamento considerável.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2012, Eu & Investimentos, p. D7.

Coach de blogueira I
Blogueiras bem-sucedidas
chegam a ter 100 mil visitantes
em um dia e faturar R$ 100 mil
ao mês com o blog, conta Liliane.
“Converso com as alunas, ajudo
a encontrar um nicho, formato
pautas, ensino quais
ferramentas usar para colocar
um blog no ar, que tipo de
página criar no Facebook,
Twitter e até noções de boas
práticas.” E são várias. Depois de
passadas as aulas, as perguntas
continuam via e-mail ou
Facebook e os questionamentos
giram principalmente em torno
da relação com as marcas.
A moça recebe um produto em
casa. Deve ou não falar dele no
blog? E se recebe a roupa e não
gosta, fala do mesmo jeito?
A sugestão de Liliane é para

Crescimento
tostadinho
O Tostex, nascido em 2000 nas
areias de Trancoso, se uniu ao
Giraffas para levar adiante um
plano de expansão cuja meta
é abrir 20 casas até o ano que
vem. A largada será dada
pela loja no shopping Cidade
Jardim, em São Paulo. Com
investimento inicial de 1,2
milhão, a “estrela” do Tostex
continuará sendo o sanduíche
de duas fatias de pão prensadas
e aquecidas na tostadeira, com
diversas opções de recheio.

Siri que
não anda de lado
A Toca do Siri abriu filial
no Leblon. O restaurante,
famoso pelos acarajés, bobós
e pela moqueca de siri mole,
está investindo agora também
em drinques bacanas. Aí do lado
está o Mulata, com cachaça
Nega Fulô Carvalho, rapadura
e suco de limões siciliano e
tahiti (R$ 17).
Av. Ataulfo de Paiva, 1240

Prato
precioso

Com reportagem de Camilla Veras
Mota e Rebeca de Moraes

Neste mês, começa no
restaurante paulistano
Cantaloup a temporada de chefs
estrangeiros na cozinha. Nos
dias 28 e 29, é a vez do chef
confeiteiro espanhol Christian
Escribà, sua esposa e pâtissière
brasileira, Patricia Schmidt, e
Carles Abellan, chef de cozinha
do Comerç 24 (que tem uma
estrela Michelin), perpararem
um menu especial. O cardápio
conta com o “huevo de oro”
da foto abaixo. Sai por R$ 280
por pessoa (com vinhos).
Cantaloup: (11) 3078 3445

que a blogueira em questão
agradeça pelo mimo e depois
reflita sobre as verdadeiras
intenções da empresa com o
regalo. “As meninas têm que
entender qual foi o tipo de
abordagem. Se a marca
convidou para o evento apenas
para relacionamento ou se na
verdade aquele convite tinha
implícito uma intenção de
cobertura.” Perguntas como
“o que é RPA?” também são
constantes. Afinal, é o começo de
uma empresa. Mas, os maiores
pecados das moças, aponta
Liliane, são ainda muito mais
básicos. “Há por aí nos blogs
muitos erros de português, além
de muitas meninas querendo
explicar o que não sabem, falar
sobre o que nem pesquisaram.”

CLAUDIO BELLI / VALOR

Hora da onça beber água
Não é só o movimento “Veta
Dilma”, contrário à sanção ao
Código Florestal, que tem
mobilizado o empresário
Roberto Klabin. Um de seus
empenhos atualmente é
viabilizar o primeiro safári de
onças no Brasil, em sua fazenda
no Pantanal, o Refúgio Ecológico
Caiman. Na região, a onça é vista
como uma praga, por ser o
predador que destrói os
rebanhos de pecuária, principal
atividade econômica da região.
O que o proprietárioambientalista quer é
transformar o predador num
negócio rentável, que ajude a
pagar a conta de sua própria
conservação. Para isso, criou
o programa Onçafari, que
visa acostumar os felinos à
presença dos automóveis, o
que acontecerá como resultado
de longas pesquisas em que

os animais serão seguidos em
seu habitat. A experiência se
fundamenta em projetos
semelhantes desenvolvidos
em reservas da África do Sul.
Dono da Caiman há 25 anos,
Roberto Klabin conta que desde
o início proibiu que se matassem
onças, como é comum na área, o
que levou a propriedade a
tornar-se “a capital da onça”.
Por conta disso, ele diz perder
entre 400 a 500 cabeças de
gado ao ano, de seu rebanho
de 35 mil. A experiência se
circunscreve a uma RPPN —
Reserva Particular do Patrimônio
Natural — criada por ele numa
área de 5,6 mil hectares, do
total de 53 mil da fazenda.
O estudo está sendo
desenvolvido pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio),
órgão ambiental do governo, e

documentado pelo ex-piloto
de automobilismo Mario
Haberfeld. O resultado estará
no filme “Onça-Pintada, Mais
Perto do Que se Pode Imaginar”.
Quanto custa o projeto?
“Não desembolsei nada. Entrei
com o apoio logístico e com a
infra: com a casa, a comida e a
roupa lavada. Eles podem ficar
lá o tempo que quiserem”,

diz o empresário. Em agosto,
os primeiros hóspedes serão
convidados a acompanhar
os pesquisadores. Mas ainda
sem a promessa de ver onças.
O Onçafari deve começar pra
valer daqui a dois anos e aí com
ingresso pago. “Quando tudo
estiver funcionando, vou cobrar
bem caro”, adianta Klabin.
(Maria da Paz Trefaut)

