
A Unilever vai lançar nos Esta-
dos Unidos um sorvete com cor
de ouro. O novo Magnum virá
no sabor baunilha com carame-
lo e ainda receberá uma cobertu-
ra de chocolate belga. Para lan-
çar o produto, a Unilever contra-
tou o design Zac Posen, que de-
senhou um vestido de ouro de
24 quilates.

Brasil
A Unilever lançou a Magnum
Store, loja conceito da Kibon,
na sua versão itinerante, que

vai percorrer cidades do inte-
rior de São Paulo para levar uma
nova experiência aos fãs e con-
sumidores. No Magnum Truck,
o público poderá personalizar o
próprio picolé Magnum e esco-
lher entre quatro tipos de cal-
das e mais de 20 opções de co-
berturas. O espaço itinerante
iniciará sua rota pela cidade de
Bertioga, no litoral paulista. Ain-
da no interior do estado, percor-
rerá as cidades como Campinas
e Valinhos. Os trajetos serão rea-
lizados até o mês de maio.

Lançado pela Unilever em
1989, Magnum é, atualmente, o
sorvete de chocolate mais ven-
dido na Europa. No Brasil, é o
único picolé produzido com o
chocolate considerado o me-
lhor do mundo, o belga. ■

ACESSÓRIOS

Por trás de todo homem existe
uma grande mulher. Pois bem,
por trás de toda marca existe
um grande estilista. O proble-
ma é que muitas vezes ele fica
ofuscado pela grandeza das em-
presas. Para fugir disso, muitos
deles estão investindo em uma
carreira solo.

Christophe Lemaire, por
exemplo, passou os últimos
três anos projetando vestidos
para Hermes. Agora, ele quer
desenvolver a própria marca. E
ele não está sozinho.

De acordo com especialistas,
a última tendência da moda é
encontrar um modelo que não
tem história, e sim
muita imaginação.
Ou seja, não é preci-
so ir atrás de etique-
tas de multinacio-
nais. O fashion está
nas novidades.

O designer Da-
mir Doma, de 31
anos, trabalha hoje
para a na Christian
Dior. Porém, o seu trabalho tem
chamado a atenção de Concetta
Lanciaux, que é ex-conselheira
da LVMH e olheira de grandes ta-

lentos do mundo da moda. “Eu
acho que os designers estão
abrindo suas grifes mais cedo,
porque agora entenderam que o
seu potencial lhes permite bri-
lhar sozinhos”, disse Lanciaux.

Lemaire, que também traba-
lhou na Lacoste, espera encon-
trar parceiros experientes para
a sua marca de moda. A estima-
tiva de vendas para este ano é
de ¤ 2 milhões — US$ 2,6 mi-
lhões. “Não há dinheiro para in-
vestir em moda. Porém, por ou-
tro lado tem havido um aumen-
to no interesse em marcas pe-
quenas”, contou Lemaire, que
está em busca de investidores
para a sua empresa.

Com crescimento lento nos
últimos trimestres, marcas co-
mo Louis Vuitton e Gucci entra-

ram em uma com-
petição por bons de-
signers. O objetivo
é comprar dos jo-
vens as suas mar-
cas logo no início
antes que elas se
tornem fortes com-
petidoras. A PPR
está em negociação
para comprar uma

participação na grife do italia-
no joalheiro Pomellato, famosa
por seus coloridos anéis de em-
pilhamento.

Outras marcas promissoras,
que estão no olho do furacão,
são do francês Yiqing Yin e da
britânica Erdem.

Algumas propostas já foram
feitas por multinacionais. “Nu-
ma fase inicial, o que o investi-
dor está comprando é o po-
tencial de crescimento da
marca e sua notoriedade,
uma vez que irá levar vá-
rios anos antes que ele obte-
nha lucro”, disse um ban-
queiro de investimento
com sede em Londres.

A Only the Brave
(OTB), dona da Die-
sel, investiu em
marcas menores,
como a Maison
Martin Margiela e
Viktor & Rolf. Em
dezembro, a em-
presa ainda adqui-
riu o controle da
Marni, uma etiqueta
boêmio-chique ita-
liana que movimen-
ta ¤ 130 milhões com
vendas anuais.

“Estamos constan-
temente à procura
de talentos futuros
para crescermos”,
contou Renzo Ros-
so, fundador e presi-
dente da OTB.

Para encontrar grandes talen-
tos, a PPR lançou um concurso
em parceria com a Parsons
School of Design, em Nova
York, no qual os vencedores re-
cebem estágios em Alexander
McQueen ou Gucci. Já a LVMH

também foi na onda.
Ela criou uma bolsa de
estudos na Central
Saint Martins, em
Londres. ■

Tiffany & Co apresenta nova linha de bolsas

Estilistas de grandes marcas
apostam em grifes próprias

EMPRESAS

Unilever cria vestido de ouro

A Tiffany & Co. lançou sua coleção de outono. As bolsas foram

desenhadas pelos estilistas Richard Lambertson e John Truex.

A novidade está nas cores vibrantes e pouco usadas como

musgo brilhante e intensa orquídea. Os preços das bolsas da

Tiffany & Co. variam de US$ 1.195 a US$ 2.500.

Reuters
redacao@brasileconomico.com.br

Roupa de 24 quilates foi feita
especialmente para o
lançamento do novo Magnum

Divulgação

A Catchpole & Rye lançou uma banheira coberta de
cristal Swarovski. Há quatro tipos de cristais e cada um
deles foi aplicado a mão na peça. Cada banheira está
sendo vendida pela bagatela de US$ 182 mil.

Divulgação

Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Pierre Verdy/AFP

Divulgação

MODA E LUXO

BANHO DE RAINHA

Atentas ao movimento, Gucci e Louis Vuitton promovem concursos para contratar novos talentos no mundo

Christophe
Lemaire

planeja vender
US$ 2,6 mi

com a própria
marca

Obradoestilista ZacPosen

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Lemaire
trabalhou
naHermès
eLacosteLVMH,donadaLouisVuitton,dá bolsasdeestudoemLondres
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2013, Empresas, p. 19.
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