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EU&E ST I LO

Quando o estilo balneário
se rende à mania nacional
De São Paulo

Na cartilha de moda das praias
brasileiras, disseminada princi-
palmente pelos cariocas e seus
“sungões” da Blue Man, o short
largo e florido é coisa de turista
estrangeiro. É difícil imaginar,
portanto, que o consumidor da-
qui vá mudar o uniforme do “fu -
tevôlei” logo agora que o life sty-
le brasileiro anda tão em alta.
Quem quiser invadir essa praia,
terá que se adaptar. E é justamen-
te o que está fazendo a Vilebre-
quin, grife francesa de moda bal-
neário, nascida nos anos 70, que
está no Brasil desde 2008. O prin-
cipal produto da marca — e que
lhe garantiu a fama — são os
shorts de praia masculinos com
estilo boxeador e padronagens
supercoloridas. Fossem os tem-
pos de Brasil Colônia, era possí-
vel que a moda importada pegas-
se. Hoje, é a grife estrangeira que
está fazendo concessões: no final
deste ano, a Vilebrequin lança
uma coleção de sungas. “Rende -
mos-nos ao gosto dos brasilei-
ros”, diz Roland Herlory, novo
CEO da Vilebrequin, no cargo
desde setembro do ano passado.

Ex-diretor da Hermès para a
América Latina e Caribe, Herlory
representa a nova gestão na Vile-
brequin, que foi adquirida pelo
americano G-III Apparel Group
em agosto do ano passado. No
ano de 2011, a Vilebrequin regis-
trou US$ 55, 9 milhões em ven-
das, sendo que a maior parte da
receita veio da Europa e dos Esta-
dos Unidos. A ordem, portanto, é
expandir territórios. E, para ga-
nhar mais consumidores por
aqui, Vilebrequin percebeu que

não adiantava ir contra a mania
nacional, daí a criação da linha
de calções. “Nós sabemos que
não podemos mudar os hábitos
dos consumidores”, diz o CEO.
Melhor, então, é criar produtos
com a máxima qualidade e dei-
xar o cliente escolher o que prefe-
re. “Não acreditamos em modis-
mos passageiros. O que quere-
mos é propor um estilo.”

Esse estilo, aliás, permanece
imutável há 40 anos, segundo
Herlory. “O short boxer criado
pela marca continua muito atual
e é um sucesso, tanto que muitas
marcas o copiaram”, diz o CEO.
“O modelo se mantém o mesmo,
aliando conforto, elegância e ale-
g r i a .” A única alteração, até re-
centemente, foi feita nos anos 90,
quando a grife criou o conceito
“Like Father, Like Son” (tal pai, tal
filho) e passou a produzir shorts
com estampas idênticas para ho-
mens e meninos. De lá pra cá, a
Vilebrequin vem aumentando
gradativamente a linha de pro-
dutos vinculados ao balneário —
como bolsas e sandálias de praia,
além de óculos escuros.

Mas o objetivo, agora, é radica-
lizar, para tornar a Vilebrequin
uma casa de prêt-à-porter. Até o
final deste ano, ela ataca o ves-
tuário feminino, com o lança-
mento de uma coleção destinada
às mães e suas filhas. “A intenção
é diversificar a produção, o que

inclui aumentar a linha de aces-
sórios, para ser uma marca com-
p l e t a”, afirma Herlory. A coleção
masculina ainda vai ganhar re-
forços com itens ligados ao mun-
do náutico, como jaquetas, casa-
cos impermeáveis, malhas de lã,
além de calçados. “O universo da
praia remete a férias, leveza, bom
humor e fantasia. Ele é inspira-
dor e sem limites.”

Para Roland Herlory, a moda,
em geral, vem evoluindo no sen-
tido de aliar bom corte e confor-
to, graças ao surgimento de no-
vos materiais. “Daqui pra frente,
as roupas serão mais tecnológicas
e eficientes no uso”, afirma o CEO.

Atualmente, a Vilebrequin
possui 153 lojas próprias em ci-
dades como Saint-Tropez, Paris,
Capri, Milão, Londres, Nova York
e Los Angeles, além de mais de 2
mil pontos de venda espalhados
em todo o mundo. No Brasil, são
duas lojas em São Paulo (nos
Shoppings Iguatemi e Cidade
Jardim) e uma no Rio (no Shop-
ping Leblon), além de estar pre-
sente em mais de 23 multimar-
cas. Os planos futuros, é claro,
são otimistas. “Estamos muito
satisfeitos com o crescimento da
marca no País”, diz Herlory.
“Nossa ambição é manter esse
crescimento e, em três anos, do-
brar o número de pontos de
v e n d a .” Tudo graças aos “sun -
g ã o” 100% nacional.
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Uma Eva
que se
d e s p re n d e
da costela
Marca feminina do grupo de moda Reserva
faz sucesso ao andar com as próprias
pernas. Por Vanessa Barone, de São Paulo

O nome dela é Eva e ela tam-
bém é originária de uma entida-
de masculina. Mas as semelhan-
ças com a história bíblica termi-
nam bem aí.

A Eva desse enredo já nasceu
cheia de si: ela é a marca femini-
na que surgiu há pouco mais de
um ano dentro do grupo de mo-
da Reserva, do Rio de Janeiro.
Quem conhece a marca masculi-
na Reserva — e o sucesso que ela
faz entre os jovens “antenados” e
engajados — sabe o que isso sig-
nifica. Primeiramente destinada
ao segmento de multimarcas, a
Eva mostrou ter peito para enca-
rar um desafio maior: entrar no
varejo. Em julho, a marca abre
sua primeira loja, no shopping
Leblon. E a partir daí, espera-se,
não precisará se apoiar nas cos-
telas de ninguém.

“A marca está no caminho cer-
t o”, diz Rick Yates, gestor da Eva
desde dezembro. “E 2013 será
um ano fundamental para o
c r e s c i m e n t o.” Além da loja no
shopping Leblon, diz Yates, a in-
tenção do grupo é abrir outras
duas, até o final deste ano. Os
planos otimistas se devem ao
ótimo desempenho da Eva que
já conquistou 230 pontos de
venda e, na última temporada
(coleção inverno 2013), cresceu

40% em vendas. “Para o verão
2014 vamos continuar no cami-
nho de fazer moda com autoria
e bom humor”, diz Yates. À fren-
te da equipe de criação, está a es-
tilista Priscila Barcelos.

Segundo o executivo, a Eva
traz para o universo feminino os
atributos da marca original, a Re-
serva. A grife masculina, que faz
sucesso não apenas pelas roupas,
mas pelo discurso afinado com
os dilemas da juventude contem-
porânea, a Reserva vem provan-
do ser um negócio consistente.
Em 2012, a marca teve fatura-
mento de R$ 100 milhões. Para o
final de abril, está marcada a es-
treia do “Portal Reserva”, que vai
reunir canais de informações e
lojas virtuais das marcas Reserva,
Reserva Mini, Huck e Eva.

Com um estilo “tropicalis -
t a - u r b a n o”, a Eva quer conquis-
tar consumidoras diversas, “gen -
te de verdade”, nas palavras de
Yates. “Trata-se de uma marca
inclusiva, para mulheres reais.”
A mix de peças está em expan-
são, para ir além da moda urba-
na e noturna que marcou o iní-
cio da Eva. “Estamos acrescen-
tando uma linha ‘b a l n e á r i o’ já
para o próximo verão”, diz Ya-
tes. Para a ainda “pequena Eva”,
o futuro é promissor.

FOT Ó G RA FO

Rick Yates, gestor da Eva, marca feminina do grupo de moda Reserva: planos de continuar no caminho de fazer moda com autoria e bom humor

Os grandes shorts estilo balneário da Vilebrequin: grife de moda praia de origem francesa vai lançar uma coleção
de sungas no fim deste ano, finalmente se rendendo ao jeito e ao gosto do brasileiro na hora de ir para a areia
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 mar. 2013, Eu & Investimentos, p. D6.




