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A Calvin Klein, uma das marcas mais cool do mercado de moda americano, está prestes a fazer 
sua reentrada no Brasil, depois de mais de uma década. Novamente, sob o clã dos Brett - desta 
vez, está à frente o empresário Alexandre Brett, dono da prestigiada marca masculina VR.  
 
A parceria é entre a BR Label, de Brett, e o grupo americano Warnaco, detentor dos direitos de 
licença da Calvin Klein jeans e proprietário da Calvin Klein underwear. O plano de negócios 
contempla apenas estes dois segmentos, que no mundo faturam US$ 5 bilhões por ano. Está 
prevista a abertura de até 90 lojas em cinco anos, entre próprias e franquias, que consumiriam 
investimentos de R$ 30 milhões.  
 
A primeira, própria, será inaugurada até o Dia dos Namorados, nos Jardins, em São Paulo. Para 
abrir uma loja de jeans o franqueado deverá investir pelo menos R$ 500 mil. A marca foi vendida 
por Calvin Klein para o grupo holandês Philips-Van Heusen, detentor da linha de prêt-à-porter, 
perfumaria e relógios. 
 
Calvin Klein retorna ao País com até 90 lojas 
 
Marca que foi onda mundial nos anos 80 faz estréia na Oscar Freire em São Paulo e projeta R$ 30 
milhões em lojas nos próximos 5 anos.  
 
Oi, eu sou Calvin. Quem passou o final de ano nas praias de Búzios habituou-se a ver o agora 
sessentão Calvin Klein pelas areias do distribuindo cartões de visita e simpatia. A não ser pelos 
bilhões que embolsou, provenientes da venda da marca para o grupo holandês Phillips-Van 
Heusen, hoje ele não tem mais nada a ver com a grife que foi coqueluche nos anos 80 e neste 
início de milênio reabilita-se como uma das mais cool do planeta fashion.  
 
Mesmo assim, as incursões de Calvin Klein pelo balneário pavimentaram positivamente o retorno 
da marca ao País, que até junho abrirá a primeira loja de uma série nos Jardins. A parceria é 
entre o empresário Alexandre Brett, da BR Label, e o grupo americano Warnaco, que detém os 
direitos da Calvin Klein jeans e é proprietário da Calvin Klein underwear.  
 
"Tivemos a concorrência de alguns grupos nacionais e fomos escolhidos por ter a maior aderência 
com o projeto", diz Brett, dono da consagrada marca masculina VR e integrante de um clã que no 
passado, à frente da Vila Romana, foi licenciada da Calvin Klein.  
 
Underwear masculino e feminino e jeans da marca, juntos, são responsáveis por um faturamento 
de R$ 5 bilhões por ano. Estes dois segmentos são só uma parte dos negócios da Calvin Klein 
(que inclui a coleção de prêt-à-porter, perfumes, óculos, entre outros).  
 
São justamente sobre o denim e a roupa de baixo que recaem as atenções de Brett. O plano de 
negócios prevê para os próximos cinco anos a abertura de até 40 lojas no Brasil, entre próprias e 
franqueadas, para vender denim e até 50 para underwear, além da distribuição em 200 
multimarcas seletas.  
 
É sabido que uma marca internacional do porte da Calvin Klein não enfrenta os primeiros tempos 
no País por menos de US$ 5 milhões. As cifras e os detalhes da negociação são mantidos em 
segredo, mas só em lojas, o investimento será da ordem de R$ 30 milhões.  
 
Cada loja de jeans, que terá área entre 100 e 120 metros quadrados, exigirá do franqueado R$ 
500 mil no mínimo para montagem e estoque (sem o ponto). Já as de underwear, que terão além 
de cuecas e lingerie, básicos como  camisetas, exigem área de 40 metros quadrados e 
investimento mínimo de R$ 200 mil.  
 



Haverá dois formatos de pontos. Os maiores, de jeans, deverão ter um corner de underwear - 
poderão abarcar, ainda, alguns itens como perfumes (importados pela R&R), relógios (a cargo da 
H. Stern) e óculos (este o produto que enfrenta maior capilaridade no processo de importação). 
Enquanto que as menores só venderão mesmo roupa de baixo e t-shirts.  
 
A primeira loja, de underwear, será inaugurada tendo em vista o Dia dos Namorados. Será na Rua 
Oscar Freire, nos Jardins, em São Paulo, onde não se consegue abrir uma porta por menos de R$ 
1 milhão.  
 
Também está prevista a presença nos mais elitizados shoppings como o Iguatemi, também na 
capital paulista, o Barra Shopping e o Fashion Mall no Rio e o BHShopping, em Belo Horizonte. O 
padrão arquitetônico será o dos Estados Unidos, à imagem e semelhança das flagships 
novaiorquinas da Columbus Avenue e do SoHo, sem no entanto ter as dimensões destas.  
 
O underwear da marca americana Calvin Klein ganhou notoriedade em merchandising no famosos 
filme "De volta para o futuro", de 1985.  
 
Na história, o adolescente Marty McFly (Michael J. Fox), de 17 anos, faz experimentos variados 
que o conduzem a um retorno no tempo de três décadas. Toda comportada, a garota (que seria 
sua mãe) dos anos 50 o flagra dormindo com a famosa cuequinha de algodão com o nome da 
marca no cós e, sem saber do que se trata, julga ser "Calvin" o nome do garoto.  
 
O jeans, por sua vez, já era famoso desde 1981 com a imagem da atriz Brooke Shields, então 
uma ninfeta, imortalizada pelas belas imagens das campanhas do fotógrafo Bruce Weber.  
 
A Calvin Klein que chegará ao Brasil tem pouco a ver com os padrões dos anos 80. "A marca 
agora é considerada muito chique", destaca Brett. Se nas lojas de departamento americanas só 
existiam três modelos de calcinhas e meia dúzia de cuecas em branco, preto e cinza, hoje, são 
mais de 500 modelos diferentes e modelagens e cores em profusão. 
 
 As matérias-primas vão muito além do tradicional algodão, como seda e poliamida. A 
segmentação também é extrema: há linhas para o dia-a-dia, para fim de semana e noite.  
 
Também o modelo de negócio no Brasil mudou. Agora é uma sociedade meio a meio entre a 
Warnaco e a empresa de Brett - no passado o grupo Vila Romana tinha um contrato de 
licenciamento com a Calvin Klein e o contato direto com o fundador da marca. Os Brett chegaram 
a ter mais de dez lojas da marca, em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.  
 
O Plano Collor prejudicou os negócios e não houve interesse na renovação do contrato. Com a 
globalização, iniciada no País por Collor, o próprio apetite do brasileiro passou a ser por marcas 
estrangeiras que ainda não haviam estado aqui, como Giorgio Armani e Ermenegildo Zegna, que 
também integram o portfólio dos Brett.  
 
Édson D’Aguano, da Consultive, contratado para fazer o plano de negócios do retorno da marca 
no Brasil, coincidentemente foi diretor de Calvin Klein no País, já em sua fase final, entre 1987 e 
1990. Saiu para montar sua empresa e retornou para pavimentar a reentrada da marca. 
Inicialmente, conta, o contato foi com uma executiva da Liz Claibourne Incorporate, detentora das 
marcas Liz Claiborne, Liz, Lucky Brand e Monet (esta de bijuterias), que saiu para assumir a vice-
presidência do grupo Warnaco. "Há três anos e sob estrita confidencialidade, ela nos procurou 
interessada em retornar ao mercado brasileiro", diz.  
 
O próximo passo foi avaliar a imagem da marca em pesquisas qualitativas com cem lojistas 
multimarcas para saber se tinham interesse em vender a grife, que no jeans quer competir com 
Forum, Ellus, Iodice, Zoomp, Vide Bula e M. Officer.  
 
 



Surpresa: segundo D’Aguano não só 100% tinham interesse em comprar, como boa parte (25%) 
aspiravam tornar-se franqueados diante de condições favoráveis. 
 
 Depois, mais 30 lojistas no Brasil entregaram questionários a seus clientes de varejo para 
verificar a quantas andava a marca no imaginário deles.  
 
Conforme D’Aguano, resultado foi excepcional também no underwear. "Concluímos que a Calvin 
deixou a maior saudade, é marca que não morreu na cabeça das pessoas", diz o consultor, cuja 
empresa fez o levantamento entre 2002 e 2004.  
 
Até hoje é vista pelos consultores de luxo como sendo "brand soul", uma marca com alma. 
Grande parte desse apelo atual vem do mineiro Francisco Costa, que no fim de 2003 assumiu a 
direção criativa da marca, ocupando o lugar do próprio Calvin Klein.  
 
O que poderia ser entendido como decadência - sem a figura emblemática e charmosa do 
fundador, um ícone da década de 80, sempre fotografado como um sex symbol, de jeans e 
camiseta branca - logo demonstrou fôlego.  
 
Hoje, o brasileiro, responsável diretamente pela coleção Collection, de prêt -à-porter e 
supervisionando as demais linhas, colocou novamente a marca no mapa da moda.  
 
Seus desfiles têm na primeira fila gente como a atriz Hillary Swank, que ganhou o Oscar do filme 
"Menina de Ouro" (aliás, causou estranheza que tivesse comparecido à cerimônia com um vestido 
de Guy Laroche). Era esperada com um Calvin Klein assinado por Francisco Costa.  
 
A Calvin Klein atual, pontua D’Aguano, integra a categoria das marcas sob a tarja "novo luxo" ou 
mastígio - prestígio para as massas.  
 
"Quem usa pretende uma elevação de status sem pagar muito mais caro por isso", explica o 
consultor. Uma cueca básica custará cerca de R$ 40, enquanto que o um conjunto feminino 
atingirá os R$ 300. Alguns itens da marca continuarão à venda na Daslu e na Clube Chocolate.  
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