
A aura de exclusividade da Her-
mès vai além de suas cobiçadas
bolsas: pela primeira vez, a gri-
fe assina o projeto arquitetôni-
co e a decoração de um edifício
residencial, em Cingapura.
Cada apartamento terá cerca

de dois mil metros quadrados e
cinco suítes e “absolutamente
tudo”, de acordo com a edição
on-line da revista Vogue, terá
a grife Hermès, incluindo tape-
tes, móveis, papel de parede e
até mesmo os artigos de cozi-
nha. O preço do imóvel não foi
revelado. A parceria entre gri-
fes e imóveis de luxo já tem di-
versos exemplos, como os ho-
téis desenhado pela Bottega Ve-
neta em Chicago e os condomí-
nios da Versace. ■

Nos próximos três anos, a italia-
na Prada SpA vai abrir 260 lojas
em mercados emergentes como
Brasil, China e países do Golfo
Pérsico. Os novos pontos de
venda incluem as grifes Prada,
Miu Miu e Coach.
“Serão abertas 100 lojas nes-

te ano, 80 em 2013 e o restante
em 2014”, afirmou o president
da companhia, Patrizio Bertelli.
No ano passado, a holding italia-
na demoda inaugurou 75 unida-

des. Com a expansão, a Prada
aumentará para 674 o número
de lojas até o fim de 2014, in-
cluindo as 26 franquias abertas
em janeiro deste ano.
De acordo com Bertelli, o au-

mento nas vendas de artigos de
couro e de vestuário na China

ajudaram a com-
pensar as perdas
que suas grifes registraram na
Europa no ano passado, fustiga-
da pela crise econômica. O de-
sempenho só não foi pior no
continente por causa, justamen-
te, dos turistas chineses.
“Estamos expandindo nossas

operações no Marros, Turquia,
Líbano, Dubai e Qatar”, disse
Bertelli. “O Brasil também é um
grandemercado que estamos es-
tudando com atenção”.
Atualmente, a Prada tem

uma loja no Shopping Cidade
Jardim, na capital pautlista. Já a
MiuMiu inaugurará uma unida-
de no Shopping JK Iguatemi,
também em São Paulo.
Entre 2010 e 2020, o mercado

de artigos de luxo na China vai
crescer a uma taxa anual média
de 13,4%, devido ao enriqueci-
mento da população da segun-
da maior economia do mundo,
de acordo com um relatório da
McKinsey & Co divulgado em
março. O ritmo de crescimento
tem atraido a atenção de Prada,
Paul Smith e Michael Kors, en-
tre outras marcas que anuncia-
ram, nos últimosmeses, aumen-
tar suas operações no país.
O interesse na Ásia é tama-

nho que, em 2011, a Prada SpA
foi protagonista da maior aber-
tura de capital na bolsa de Hong
Kong, ao levantar US$ 2,5 bi-
lhões. Apenas neste ano, os pa-
peis da companhia já tiveram
valorização de mais de 30%.
A companhia, sediada emMi-

lão, estima que as vendas na re-
gião Ásia-Pacífico representem

40% de suas receitas em 2012 e
em 2013. No ano passado, esses
países representaram 35%do fa-
turamento da companhia.
A Prada planeja abrir de 12 a

15 lojas na China neste ano - e a
Índia é o próximo destino da gri-
fe. “Não temos nenhuma loja
neste importantemercado”, dis-
se Bertelli. O empresário de 66
anos e marido da diretora de
criação da grife, Miuccia Prada,
disse ainda que a holding traba-
lhará na expansão damarcaMiu
Miu, em todo o mundo. ■ Com
redação, de São Paulo

O aniversário de 60 anos de rei-
nado da rainha Elizabeth II será
celebrado pela Floris London
com o relançamento do “Royal
Arms”, perfume criado exclusi-
vamente para a parte feminina
da família real britânica. A edi-
ção é limitada: serão comer-
cializados apenas seis unida-
des, vendidas em embalagens
de cristal decoradas com uma
pedra de diamante.
A Floris London é uma das

mais antigas fabricantes de per-
fumes da Inglaterra, fundada
em 1730. Elizabeth é cliente des-
de 1926, quando foi produzido o
primeiro “Royal Arms”. ■

Hermès assina
edifício em
Cingapura

Elizabeth II
ganha versão
doRoyal Arms
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Brasil entra na rota de
expansão da Prada

1. Calçado da última coleção da Miu Miu; 2. Bolsa de couro, um dos carros-chefe da grife;
3. Desfile da coleção verão 2013 da Prada, em Milão: de olho no consumidor emergente

A Prada tem uma
loja no Brasil; a
unidade da Miu Miu
será inaugurada
em breve
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MODA E LUXO

PatrizioBertelli, presidentedaPradaSpAemaridodadiretora
decriação,MiucciaPrada:noanopassado, regiãoÁsia-Pacífico
foi responsávelpor35%do faturamentodogrupo

Holding italiana demoda vai abrir 260 lojas em três anos emira
mercados emergentes, comoChina e países doGolfo Pérsico
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




