
O luxo da Gucci passeia pelo Brás em busca de negócios 
Fabiana Gitsio 
  
O mercado de luxo internacional rendeu-se ontem ao popular Brás. Andreína von Solarski, 
executiva do Gucci Group, passou o dia inteiro no bairro. Ela é a responsável por pesquisa de 
materiais e está a serviço do conglomerado detentor de algumas das marcas de maior prestígio 
do mundo, como Yves Saint-Laurent, Balenciaga, Stella McCartney, Alexander McQueen e a 
própria Gucci - bem de raiz italiano que também é paradigma de modernidade mesmo depois da 
saída do diretor de criação Tom Ford.  
 
Foi uma visita de cordialidade, que ela fez questão de frisar ser "extra-oficial", ou seja, sem que 
pudesse falar em nome do império que fatura US$ 7 bilhões por ano. Mas que aguçou o apetite 
fashion dos atacadistas do tradicional bairro, pólo de confecções que movimenta, conforme o 
presidente da nova associação de lojistas, a Alobrás, Schlomo Schoel, (ex-Bom Retiro) R$ 1 bilhão 
anuais.  
 
A expectativa deles é poder fabricar peças acabadas para uma marca de luxo como a Gucci, pelo 
sistema de private label - feitas no Brás sim, mas que ganhariam etiquetas internacionais 
estreladas logo depois. Embora os padrões de qualidade e de entrega sejam extremamente 
rigorosos, o despertar da moda brasileira e conhecimento do mercado internacional contribuem 
para que este não seja um sonho absurdo. A marca francesa Chloé, antiga casa da estilista Stella 
McCartney, por exemplo, e que não integra o portfólio do Gucci Group, é cliente do pólo 
fluminense de Valença.  
 
A peregrinação de Andreína começou de manhã pelo Pólo Moda, maior shopping atacadista da 
América Latina. Criado há 12 anos, é a coqueluche do bairro. A executiva disse estar ciente da 
importância da moda brasileira e citou designers do circuito São Paulo Fashion Week como 
Alexandre Herchcovitch, Gloria Coelho e Reinaldo Lourenço. Elogiou o streetwear e a expertise 
made in Brazil no trato do denim.  
 
"O modo de interpretar o jeans é criativo", disse ela, que hoje pela manhã visita a Zoomp, de 
Renato Kherlakian, que ancora-se no denim e nada tem a ver com o universo do Brás. Ela 
também deverá conhecer o templo de luxo Daslu, que, entre outras marcas, vende Gucci no 
Brasil. É sabido que o Gucci Group tem planos ambiciosos no material para as marcas inglesas 
Stella McCartney e Alexander McQueen. O jeans é carro-chefe do Brás.  
 
Segundo Margareth Scordamaglio, vice-presidente da Alobrás e diretora de marketing do Pólo 
Moda, das mais de 4 mil lojas que existem no bairro, 70% trabalham fortemente com o material, 
o que coloca o Brás como um dos maiores produtores de calças jeans do mundo. Apenas a Bivic, 
tida como a maior fabricante de denim do bairro, produz 1,2 milhão de peças/mês. Outra gigante 
é a Samed, que corteja o mundo fashion e já alavancou parceria com o estilista brasileiro 
Lourenço Merlino, integrante da SPFW, assim como a Zoomp.  
 
Andreína foi almoçar no recém-repaginado mercadão do Brás, onde pôde conferir a diversidade do 
bairro e, de volta ao shopping, continuou visitando à tarde lojas como a Chintz, a Schoel (de 
Schlomo Schoel), a Pacific Blue e a Bivic. Teve oportunidade, portanto, de ver muitas peças à 
imagem e semelhança da Gucci, a tão falada "assimilação" de incrível rapidez.  
 
Logo cedo a executiva já tocava no assunto de cópias. No Brasil não foi diferente. "Não é de 
logotipia e nem tão explícita, ocorre mais a nível das idéias", avaliou. Pelo jeito não só no Brás. A 
chamada assimilação também pôde ser notada em outras paragens - na véspera, Andreína esteve 
na Oscar Freire.  
 
Já o cartão de visitas do  Brás, o Pólo Moda, empenha-se para ficar ainda mais profissional, em 
fusão com o concorrente SP Mega Mix, do grupo Brascol, que há dois anos abriu suas portas.  
O resultado será o Mega Pólo Moda, a ser inaugurado em agosto. A expectativa é que o 
faturamento de R$ 150 milhões seja alavancado em até 40%. Cerca de R$ 15 milhões foram 
investidos na expansão de lojas que crescem das atuais 230 para mais de 400 unidades. As obras 
incluem um hotel, um centro de convenções e até um heliponto.  
 



O primeiro contato de Andreína na chegada ao Brás foi com empresas fora do bairro. Norberto 
Arena, do bureau de estilo homônimo e que tem seu quartel-general no Pólo de Moda, colocou 
diante da executiva amostras de várias empresas: Canatiba (importante fabricante de denim), a 
Schlosser (algodão para camisaria), Bereta Rossi (especializada em tecidos para decoração, que 
mostrou jacquard que se prestaria ao uso em bolsas e sapatos da Gucci), as bolsas de Mara 
Spina, de Santos, e ainda os sapatos de Fernando Pires que quer voltar a exportar.  
 
A executiva selecionou 42 amostras da Canatiba, 38 telas da Schlosser, oito amostras da Bereta 
Rossi, entre outras. No próximo dia 14, em Firenze, ela se reunirá com outros colegas do grupo 
para definir o quê será comprado e em que quantidades. As expectativas de Norberto Arena, que 
recebeu Andreína a pedido do bureau francês Promoystil, que representa aqui no Brasil, são 
otimistas. "Se tudo der certo, poderemos atingir vendas de até 2 milhões de metros lineares de 
tecidos", prevê. O cálculo, empírico, baseia-se na relação número de amostras recolhidas e o 
quantidade do que estas marcas costumam comprar.  
 
Arena diz que o objetivo é chamar a atenção da comunidade de moda para a produção brasileira e 
criar bases para exportar peças prontas. "Temos qualidade e equipamentos. Falta divulgação", 
afirmou. Ele se disse empenhado em promover rodadas com os 20 maiores grupos mundiais. O 
próximo passo será atrair para o Brás algum representante do conglomerado LVMH.  
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