
Propriedade parcial do grupo
de luxo PPR, a marca Stella Mc-
Cartney, brilhou em seu desfile
de moda em Paris, realizado on-
tem. No momento em que a
marca espera expandir sua base
de lojas na Ásia, a estilista britâ-
nica optou por volumes exage-
rados, apresentando riscas-de-
giz contrastantes, casacos volu-
mosos e saias alongadas.

A marca Stella McCartney, é
uma das poucas marcas não-

francesas que desfilam sua cole-
ção em Paris a cada temporada
e que em grande parte influen-
ciam o que será visto na moda
na próxima temporada.

A estrela contou com gran-
des nomes como Bono Vox, do
U2, com seus tradicionais ócu-
los escuros. Além dele,a atriz
norte-americana Jessica Alba
também atraiu uma multidão
de fotógrafos.

O único contratempo foi o fa-
to do desfile ter sido adiado
por 30 minutos por causa da
chegada tardia de Paul McCart-
ney, pai da estilista. Após o des-
file, ele descreveu a filha como
“a melhor”.

A PPR não divulga dados de

vendas de suas marcas meno-
res, como Stella McCartney,
que está expandindo suas ope-
rações de varejo na Ásia, mas
disse no mês passado que mos-
trou um “forte aumento da ren-
tabilidade” em 2012.

A base de expansão de lojas
da marca já inclui Japão, Tailân-
dia, Coreia do Sul e Cingapura
e o mercado asiático é conside-
rado uma “prioridade estratégi-
ca”, de acordo com a PPR.

Nesta temporada, McCart-
ney novamente mostrou algu-
mas saias curtas e calças folga-
das com cintura baixa que se re-
petem em muitas de suas cole-
ções.

Mas desta vez ela experimen-

tou com malhas e rendas, mis-
turando os dois para adicionar
uma "transparência brincalho-
na", de acordo com a descrição
da estilista.

Algumas das peças de maior
sucesso foram para a noite. Mc-
Cartney transformou um vesti-
do longo de seda berinjela ao
status de diva, acrescentando
uma faixa franzida pouco acima
dos joelhos, concentrando as-
sim a forma espaçosa no corpo.

“É aquela tradição britânica
e alfaiataria clássica -peças
atemporais, mas redireciona-
das, injetando feminilidade,
uma curva, uma inserção como
movimento”, explicou McCart-
ney nos bastidores. ■

A PPR, dono da Gucci e da Pu-
ma, está pensando em mudar
seu nome para Kering. O objeti-
vo é tornar a companhia uma
especialista em luxo e em arti-
gos esportivos de alto poder
aquisitivo. Em 2012, a empresa
registrou faturamento de ¤ 9,7
bilhões. Com a mudança do no-
me, o foco é elevar as vendas
para ¤ 24 bilhões até 2020.

Segundo fontes, o anúncio
pode ser feito ainda no mês de
março. Além disso, o nome que
seria o quinto da empresa des-
de anúncio na bolsa de Paris,
em 1988, deve evocar a ideia de
carinho e sinalizar um novo ca-
pítulo no desenvolvimento da
empresa. Com um novo nome
e foco, a multinacional preten-
de aumentar o preço da ação. A
empresa, fundada em 1963 pe-
lo empresário François Pinault,
é agora administrada pelo seu
filho François-Henri Pinault.

“Se você está mudando a es-
tratégia de uma marca é preci-
so garantir efeito no mercado
na próxima rodada. Ou seja, é
preciso encontrar um ponto es-
pecial, que seja apropriado pa-
ra sua marca. Por isso, talvez
valha a pena mostrar ao mundo
um novo mundo”, disse o CEO

da Interbrand, Graham Hales.
A PPR já possui grandes mar-

cas em seu portfólio: Fnac ,
Redcats, Stella McCartney, Ale-
xander McQueen, Balenciaga,
Sergio Rossi, Paris Saint Lau-
rent, Boucheron, Bottega Vene-
ta, Brioni, Volcom e Girard-
Perregaux. De acordo com o
analista da Exane BNP Paribas,
Luca Solca, a PPR se transfor-
mou em um tipo diferente de
conglomerado. Porém, segun-
do o administrador da multina-
cional, a única marca que está
demorando a se consolidar co-

mo luxo é Puma.
O diretor de estratégia de

marca e consultor em Londres,
Charles Skinner, explica que a
mudança de uma marca pode
custar a partir de dezenas de mi-

lhares de euros a milhões de eu-
ros dependendo de seus objeti-
vos estratégicos e público-alvo.

Yves Saint Laurent
Fundada em 1961, Yves Saint
Laurent é uma das marcas de
moda do mundo mais proemi-
nentes. Em 1966, o conceito
moderno de luxo mulheres
prêt-à-porter, foi lançado pela
empresa em uma coleção cha-
mada “Rive Gauche” Ao longo
dos anos, seus estilos inovado-
res tornaram-se emblemáticos
referências culturais e artísti-

cos e seu fundador, o estilista
Yves Saint Laurent, garantiu
uma reputação como um dos
designers mais importantes do
século XX. Hoje, Yves Saint
Laurent é uma marca global
que oferece uma extensa opção
de artigos para mulheres e ho-
mens. Entre seus produtos há:
artigos de couro, sapatos e
joias. Além disso, através de
um acordo de licença com a
L'Oréal, a Yves Saint Laurent é
também uma grande força de
fragrâncias e cosméticos. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Empresas,  p. 30.




