
Ellus contrata novo executivo para reforçar presença no exterior 
Vanessa Barone De São Paulo 
 
Estratégia da fabricante de jeans é exportar produto mais sofisticado e que lance tendências 
 
Investindo no mercado europeu desde o ano 2000, a fabricante de jeans Ellus, que exporta menos 
de 10% da produção, prepara-se para reforçar a presença no exterior e a imagem de empresa 
lançadora de tendências para um produto mais sofisticado. 
 
Alexandre Frota, novo diretor internacional de marketing e vendas da Ellus, diz que a grife está 
em primeiro lugar no segmento de jeans premium feminino, em percentual de vendas, na Galeries 
Lafayette, na França. Esse resultado se refere às vendas acumuladas no primeiro semestre deste 
ano. A marca está exposta em três espaços dentro da loja. 
 
"Ainda exportamos menos de 10% da nossa produção", diz Frota. "Mas, nesse momento, estamos 
preocupados em exportar produtos inovadores e lançadores de tendências." Segundo ele, a Ellus 
concorre no exterior com grifes de peso, como a italiana Diesel (que fatura US$ 1 bilhão por ano) 
e as americanas Seven, Paper Denim & Cloth e Citizens of Humanity. 
 
Há dois meses, a estratégia de internacionalização da Ellus ganhou um reforço com a contratação 
de Frota. O executivo dirigiu a divisão de produtos de luxo da L'Oréal e estava há cinco anos na 
França. Sua especialidade Frota é desenvolver marcas de prestígio e prepará-las para o mercado 
externo. 
 
"A Ellus é uma das primeiras empresas brasileiras e investir no segmento de jeans premium", diz 
Frota. Segundo o diretor, muito antes da tendência virar moda entre os empresários do setor de 
jeans, depois que as marcas de jeans de luxo começaram a entrar no mercado brasileiro, a Ellus 
já buscava a exclusividade. 
 
"Nelson Alvarenga, fundador da Ellus, sempre foi um visionário." Segundo Frota, a Ellus, no 
mercado há 33 anos, foi a lançadora do jeans colorido, em 1976. No início da década de 1980, foi 
a grife que primeiro investiu nas calças stonewashed (bem desbotadas). 
 
As calças têm produção controlada, são numeradas, explica o diretor. No mercado brasileiro, as 
calças são vendidas entre R$ 160 e R$ 490. Hoje, a Ellus possui 65 lojas (metade disso são 
próprias) e está presente em 900 lojas que vendem diversas marcas, em todo o Brasil. 
 
O mercado externo começou a ser explorado pela empresa na década de 80, com a entrada no 
Chile, onde hoje tem quatro franquias e está presente em 70 pontos de venda. A marca Ellus 
opera em esquema de licenciamento no Chile, com cerca de 50% da coleção produzida 
localmente. 
 
Desde 2000, a Ellus vem buscando entrar no mercado europeu, começando pela França, onde é 
vendida, além da Galleries Lafayette, em lojas como a Samaritaine e Bon Marché. 
 
"A idéia é começar a ser percebido como (jeans de ) design e conceito", diz Nelson Alvarenga, 
dono da Ellus. Para isso, explica, a empresa investe em uma grande variedade de modelos, para 
homens e mulheres, com pouca repetição de cada modelo. "Mantemos um laboratório de estilo, 
onde trabalham 50 pessoas", diz Alvarenga. "E colocamos peças novas em nossas lojas toda a 
semana." 
 
A novidade para a coleção de verão 2006, que será apresentada amanhã, é uma linha de moda 
praia - produzida sob a forma de licenciamento. 
 



Sobre o desfile, Alvarenga garante: "Será uma apresentação minimalista, com foco total no 
jeans". Segundo o empresário, as calças estão com tons mais escuros, lembrando o jeans bruto. 
O destaque é para os trabalhos artesanais nas calças, como bordados. Mas tudo discreto. "O jeans 
já foi enfeitado demais", explica. "Agora ele volta a ser clean." 

 
 
Leia Mais 
 
Amex, Natura e BB investem no São Paulo Fashion Week 
De São Paulo   
 
O Banco do Brasil, a Natura e a American Express estão investindo no São Paulo Fashion Week. 
 
A instituição financeira está diversificando o investimento em patrocínio. Este ano irá patrocinar, 
pela segunda vez, o estilista mineiro Ronaldo Fraga no maior evento de moda do país, que 
começa amanhã. 
 
Simão Kozalski, gerente da divisão de promoção de eventos e patrocínio do BB, explica que o 
banco, ao investir em moda, tem como objetivo aumentar o número de clientes de todas as 
classes de rendas. 
 
A Natura também está aumentando o investimento. A empresa vai colocar a equipe de Marcos 
Costa, maquiador oficial da Natura, para preparar os modelos de nove desfiles - o de Ronaldo 
Fraga e das marcas como Ellus, UMA e Fause Haten. Em 2004, a Natura patrocinou apenas um 
desfile. A fabricante de cosméticos vai aproveitar a SP Fashion Week para mostrar aos visitantes 
os produtos que estão sendo vendidos na loja de Paris, inaugurada no dia 22 de abril deste ano. 
 
A American Express irá patrocinar um estilista pela primeira vez no São Paulo Fashion Week. 
Trata-se de Ricardo Almeida, considerado uma referência em moda masculina no país. A parceria 
será desenvolvida ao longo de um ano e incluirá várias ações de marketing. 
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