
Dias depois de a Chanel ter
anunciado o astro Brad Pitt co-
mo novo rosto da campanha pu-
blicitária da fragrância No.5, o
galã da saga “Crepúsculo”, Ro-
bert Pattinson, foi eleito para
ser o novo rosto da também
francesa Dior. O cachê do rapaz
é de impressionantes US$ 12 mi-
lhões por três anos de trabalho,
um dos maiores contratos de
sua carreira.

Pattinson pode não ser, em
um primeiro momento, a esco-
lha óbvia para representar uma

das marcas mais cobiçadas do
mundo fashion. Mas basta olhar
as escolhas do ator para os tape-
tes vermelhos que ele frequenta
mundo afora para perceber sua
elegância, apontam os especia-
listas. Caberá ao ator emprestar
um pouco da “ousadia juvenil”
à marca.

A namorada e par romântico
de Pattinson na saga vampires-
ca, Kristen Stewart também em-
presta sua imagem ao “Florabo-
tanica”, novo perfume de Balen-
ciaga. Kristen, aliás, marcou
presença na primeira fila do des-
file da grife na Semana de Moda
de Paris, realizada em setem-
bro. ■ Redação

A grife alemã Hugo Boss, contro-
lado pelo Permira Advisers, pla-
neja abrir mais pontos de venda
na região sul da Europa para
aproveitar a queda nos preços
de locação. No ano que vem, a
marca deve abrir pelo menos 50
lojas, sendo que a maioria delas
na Europa e na Ásia, afirmou o
vice-presidente de finanças da
companhia, Mark Langer. O ate-
liê está buscando oportunida-
des na Grécia, Itália e Espanha,
países que estão entre os mais
afetados pela crise econômica
europeia.

“Nós não temos restrições
geográficas em nosso plano de
expansão”, disse Langer. “Tal-
vez este seja o momento certo
para conseguir novos contratos
de aluguel a um preço bastante
atraente”. O executivo apontou
as cidades de Marbella, Roma,
Barcelona, Madrid e Atenas co-
mo “espaços interessantes” pa-
ra a empresa, graças ao fluxo in-
tenso de turistas que devem visi-
tá-las nos próximos anos.

Hugo Boss está está expandin-
do sua distribuição no varejo pa-
ra reduzir sua dependência so-
bre as vendas no atacado. Cerca
de dois terços da receita da com-
panhia é obtida em países euro-
peus. As vendas locais da com-
panhia tiveram queda de 4%
em comparação com o mesmo
período do ano passado.

A crise econômica grega afu-
gentou lojistas de todos os por-
tes, o que acabou barateando o
preço do aluguel de imóveis co-
merciais. O metro quadrado de
imóveis de luxo em Atenas po-

de ser locado por ¤ 150. No pico
de preços, entre 2006 e 2007, o
espaço não sairia por menos de
¤ 280, de acordo com a consul-
toria de imóveis Colliers Inter-
national.

Confiança
O diretor financeiro da Hugo
Boss disse que o grupo ainda
mantém sua confiança nos ne-
gócios no norte da Europa e que
as operações na Alemanha e na
Inglaterra permanecem bastan-
te fortes. A grife também busca
oportunidades de varejo nos paí-
ses da Escandinávia, na Bélgica,
Holanda e Luxemburgo.

A empresa desse esperar cres-
cimento de “dois dígitos percen-
tuais” em sua rede de varejo nes-
te ano. A empresa deve também
realocar e ampliar lojas na Chi-
na no ano que vem. ■

O dono do Four Seasons Hotel
New York, H. Ty Warner, rece-
beu uma proposta não solicita-
da de US$ 900 milhões de um
asiático interessado em ficar
com o estabelecimento, que
tem 368 apartamentos e é consi-
derado um dos mais luxuosos
da cidade. Sua identidade não

foi revelada pelas fontes envol-
vidas nas negociações.

O interessado é provavelmen-
te ligado ao governo de Brunei,
o reino localizado na ilha de
Borneo.

Warner, criador da linha de
bichos de pelúcia Beanie Ba-
bies, deverá aceitar a oferta de
US$ 2,4 milhões por quarto,
mas a Four Seasons, que admi-
nistra o hotel, poderá deixar a
gestão do negócio caso a venda

seja concretizada. O Four Sea-
sons não tem participação acio-
nária no hotel novaiorquino.

A Agência de Investimento
de Brunei é dona da companhia
de administração hoteleira Dor-
chester Collection, que inclui
propriedades como o Bel-Air
em Los Angeles e o Beverly Hi-
lls Hotel.

Warner comprou o hotel, lo-
calizado na rua 57, em 1999, por
US$ 275 milhões. ■ Bloomberg

DESIGN

Móveis de Paola Lenti chegam à Tools & Toys

Dior paga US$ 12
mi para Pattinson

Experimentação de materiais e profusão de cores marcam o trabalho
da designer italiana de móveis Paola Lenti. Sua nova coleção será
apresentada nesta semana na Tools & Toys, no Shopping Cidade Jardim
(SP). A loja é conhecida por vender “brinquedinhos” como lanchas
Ferretti e Riva (presença constante em filmes do agente 007).

Hugo Boss amplia rede
na Europa em 2013
Aluguel barato faz grife alemã
abrir novos pontos de venda
na Grécia, Espanha e Itália

MarkLanger
Donos da Prada, o casal Miuccia Prada e Patrizio Bertelli
não economizam esforços — nem dinheiro — para
alimentar seu hobby, a navegação a vela. Pois a dupla
investiu US$ 52 milhões na construção de um catamarã
que será usado para competir na America’s Cup,
a ser realizada em San Francisco no ano que vem.
Lançado ao mar em Auckland na semana passada,
a embarcação demorou 52 mil horas para ficar pronto.

Divulgação

Four Seasons NY recebe oferta de compra

Astro da saga cinematográfica
“Crepúsculo” emprestará sua
imagem à grife por três anos

Jens Kalaene/AFP

“Não temos restrições
geográficas para ampliar
nossa rede em todo o mundo.
A grife vai abrir pelo menos
50 lojas no ano que vem.
Metade delas será instalada na
Europa e em países asiáticos“

Interessado ligado à agência de
investimentos de Brunei teria
oferecido US$ 900 milhões

PRADA DE COMPETIÇÃO

Vice-presidentefinanceiro
dagrifeHugoBoss

Julie Cruz
Bloomberg

Desfiledagrifealemã: turistasdevemgarantirvendasnaEuropa

RobertPattinson:ousadia juvenilparaagrife francesaDior
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 nov. 2012, Empresas, p. 29




