
Adidas mira na Copa para reverter perdas

Um case tão estruturado
como o da Liverpool com
a MUV ainda é novo.
Mas identificamos
parcerias em menor
escala que resolvem
grandes problemas
para as pequenas
e médias do setor”

A Adidasestá de olhonas oportunidades de vendas oferecidas pela

Copa do Mundo no Brasil, depois que os resultados do 3ºtrimestre

mostraram que a empresa continuou a perder terreno para a rival Nike

na Europa. O lucrooperacional do 3º trimestre, de¤ 463 milhões, caiu

6% e as vendas,de ¤ 3,88bilhões, recuaram 7% por problemas de

distribuição na Rússia e vendas fracas deprodutos para golfe. Reuters

FabianaPereiraLeite
Coordenadora do Sebrae-RJ

“No mundo da moda, parceria tam-
bémé tendência quenão serestrin-
ge às grandes grifes. Para ganhar
novos mercados e resolver proble-
mas operacionais e até logísticos,
também as pequenas e médias em-
presas do setor estão dando as
mãos. Na edição do Salão BossaNo-
va deModaeNegócios,queaconte-
ce juntamente com o Fashion Rio,
duas marcas trazidas pelo Sebrae —
uma de Santa Catarina e outra do
Distrito Federal, protagonizam
uma bem estruturada ação de co-
branding . A sulista Liverpool — de
moda masculina, cujo carro-chefe
são as t-shirts descoladas — e a

MUV Shoes, de tênis customiza-
dos, criaram coleções conjuntas a
partir de um “namoro” de um ano,
iniciado em conversas entre uma e
outra edição dos salões de negócios
do Fashion Rio e do São Paulo
Fashion Week (SPFW).

“Começamos a conversar em
uma das edições do São Paulo
Fashion Week sobre a possibilida-
de de parcerias. O pessoal da Liver-
pool nos apresentou a ideia de fa-
zer um tênis para eles. Um ano de-
pois, produzimos dois modelos
com foco no tema Inglaterra. Ven-
demos para os clientes deles e tam-
bém para os nossos. Isso abriu es-
paço para que mais varejistas nos
conhecessem”, diz Vinicius Mat-
teo, sócio da MAF Shoes.

Nesta edição do Fashion Rio,
ele e o sócio da Liverpool, Tiago
Durante, montaram um estande
conjunto das duas marcas. O pró-
ximo passo, diz ele, é fazer um des-
file em conjunto na próxima edi-
ção do Fashion Rio. Além disso,
em breve vai sair uma nova linha
de produção de camisetas MUV
by Liverpool, com estampas de-
senvolvidas dessa vez pela MUV.

“Já temos uma nova leva de 600
pares de tênis para vendas no
e-commerce de nossas lojas e para
entrega a clientes que encomenda-
ramosprodutos.Éalgorecente,co-
meçamosaparceriaemagosto. Mas
está indo muito bem”, diz Matteo.

Em paralelo, a MUV abrirá seu
primeiro quiosque em março de

2014, em Brasília, sua terra natal.
Vai vender seus produtos e os da li-
nha Liverpool by MUV.

“As parcerias entre as peque-
nas empresas só crescem. As mar-
cas precisam se ajudar”, diz ele.

A coordenadora de moda do Se-
brae-RJ, Fabiana Pereira Leite,
concorda. Para ela, o caminho das
marcas é mesmo de buscar parcei-
ros para resolver suas próprias de-
ficiências.

“Um case estruturado como o
da Liverpool com a MUV ainda é
algo novo. Mas identificamos par-
cerias em menor escala que resol-
vem grandes problemas para as pe-
quenas e médias empresas do se-
tor”, afirma ela.

A montagem de estandes das
marcas unindo forças para ter um
espaço próprio nas feiras de moda
também é algo que vem aconte-
cendo, diz ela.

Somente no estado do Rio
existem 22,6 mil empresas de mi-
cro e pequeno porte, contra 254
de médio e grande porte no setor
de moda. Juntas, as pequenas ge-
ram 138,8 mil empregos nesse
mercado, segundo os dados do
Sebrae-RJ.

EMPRESAS

Erica Ribeiro
eribeiro@brasileconomico.com.br

Juntas, duas pequenas empresas
ganham escala no mundo fashion

▲

As marcas, uma do Sul e outra do DF, se unem para ter escala e lançam coleções compartilhadas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 nov. 2013, Empresas, p. 19.
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