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São Paulo, 6 de Junho de 2003 - Fabricante de jeanswear chique inaugura sua 1ª loja, na Oscar 
Freire. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, é difícil encontrar uma marca de luxo que 
tenha queixas em relação ao mercado brasileiro. A Replay, grife italiana da Fashion Box, cujo o 
carro-chefe é o jeans, faz sua estréia por aqui em setembro, quando inaugura a primeira loja, na 
rua Oscar Freire, região nobre da cidade de São Paulo. A empresa vem ainda com uma outra 
novidade: a produção local, com investimento de US$ 2 milhões a serem gastos nos primeiros 
quatro meses.  
 
De acordo com o presidente da Fashion Box Brasil, Mimmo Mastrorosa, foi fechada uma parceria 
(terceirização) com 12 empresas no Brasil, todas do Estado de São Paulo, as quais irão costurar 
as peças, seguindo a padronagem da marca. "A matéria-prima também será adquirida de 
companhias nacionais", diz o executivo. Com a produção local, a estimativa é de que o preço 
médio de uma calça Replay passe de R$ 500 para R$ 300, segundo Mastrorosa. "Teremos preços 
10% maiores do que os das melhores grifes nacionais."  
 
Ainda quanto ao sistema de produção nacional, o presidente diz que a linha masculina, a princípio, 
virá toda da Itália. "Começaremos fabricando roupas para mulheres, mas com 40% do volume 
total ainda importado." A programação é começar produzir peças masculinas no próximo ano e 
chegar o fim de 2004 com 80% das roupas feitas localmente. Outra expectativa é comercializar, 
no ano que vem, 150 mil peças no País, contando nacionais e importadas. "Não teremos produtos 
populares."  
 
Mastrorosa conta que o investimento inicial, portanto, será direcionado para a infra-estrutura 
comercial. Em março de 2004 já está programada a inauguração de mais uma loja, no Shopping 
Iguatemi, mas neste caso em sistema de franquia. "A butique da Oscar Freire será a única própria 
da Reply. Em todas as outras adotaremos a franquia."  
 
Se existem interessados em representar a Replay? Mastrorosa garante que sim. "O Brasil é um 
mercado bom para grifes sofisticadas. Afirmo isso pelo bom desempenho que temos com as 
vendas na Daslu, onde há cerca de um ano vendemos a linha teen." Neste conceito de expansão 
de lojas, Mastrorosa comenta que em São Paulo só haverá duas (fora a distribuição na Daslu), 
com a meta de ter 20 pontos-de-venda até 2005. Além de São Paulo, haverá loja da Replay no 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.  
 
Questionado sobre a possibilidade de a Replay perder o glamour pelo fato de ser produzida no 
Brasil -consumidor classe A paga, e muito, pelo o que está na etiqueta- Mastrorosa diz que isso 
não ocorrerá. "Não estamos reduzindo a qualidade do produto e sim oferecendo algo semelhante 
ao que é feito na Itália, só que com preço menor", afirma o presidente.  
 
O distribuidor da Diesel (marca concorrente da Replay mundialmente, ao lado da Miss Sixty), 
Esber Hajli, não tem a mesma opinião. "Esse cliente não está interessado em preço. Ele quer levar 
a roupa para casa e pronto", diz Hajli. A Diesel (que tem calças jeans por preços de R$ 500 a R$ 
800) possui duas lojas em São Paulo e prevê abrir uma no Rio de Janeiro. "Nos primeiros quatro 
meses deste ano vendemos 30% mais do que no mesmo período de 2002." A meta da empresa 
no Brasil é ter cinco lojas próprias e estar em 50 butiques (hoje estão em 30) num prazo de três 
anos.  
 
kicker: Mundialmente, a grife concorre com a Diesel e a Miss Sixty, outras marcas também 
italianas  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 jun. 2003. 


