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São Paulo, 1 de Agosto de 2003 - Grife brasileira escolhe a Ásia para abrir primeiras lojas 
exclusivas. E usa marketing pesado. Nem Nova York, nem Paris, nem Milão. A Zoomp inaugura 
sua experiência de lojas no exterior em dois países de população islâmica, mas onde barreiras 
religiosas à modernidade ocidental de vestir vêem-se quebradas diante da indústria de 
componentes eletrônicos e afluxo de capitais. Jacarta, na Indonésia, maior nação muçulmana do 
mundo, acaba de abrir um ponto-de-venda da marca do raio; em fevereiro será a vez de Kuala 
Lumpur, na Malásia - lugares em que as mulheres conciliam o xador, versão mais liberal da burka, 
e um voraz apetite por moda. Um cálculo já feito pelas brands globais de luxo que invadiram 
estes mercados, como Gucci e Prada, e é alimentado por um número crescente de revistas 
especializadas.  
 
"Todas as pesquisas indicam que este consumidor em pouco tempo será como o do Japão", afirma 
Renato Kherlakian, proprietário da Zoomp. Dos japoneses, fala-se no mundo da moda de que são 
"treinados a consumir". A parceria é com o grupo de varejo de Cingapura FJ Benjamin, fundado 
no início da década de 60, que atua no sudeste asiático como distribuidor de marcas de moda 
(Guess e Valentino) e de lifestyle (cristais Lalique), entre outros, e prevê investimentos de US$ 
2,4 milhões para a abertura de 12 lojas Zoomp em até três anos. Para a brasileira, a expectativa 
é aumentar o faturamento em US$ 2 milhões/ano, além de pontuar o momento de pós-
reestruturação da Zoomp. A partir de 1999 a empresa amargou prejuízos que alteraram de forma 
radical seus negócios até o fim de 2002, quando conseguiu reverter a situação.  
 
Também estão previstas Bangcoc, na Tailândia, de maioria budista e vocação turística, e a prima-
rica Cingapura, mosaico de crenças religiosas chinesas, governo paternalista e rigoroso e renda 
per capita de US$ 24 mil/ano. Na Indonésia, ao contrário, o atrativo é numérico. Após a queda do 
ditador Suharto, em 1998, seus 214,8 milhões de habitantes tendem a uma maior distribuição de 
renda. Os muitos shoppings de Jacarta refletem o fenômeno, caso do Plaza Senayan, onde está a 
loja de 230 metros quadrados da Zoomp, assinada pelo arquiteto Marcelo Rosembaum, autor do 
projeto brasileiro.  
 
Como licenciado, os orientais ficam responsáveis pelos pontos de venda e publicidade locais. Para 
que o jeans e outras linhas da marca sejam percebidos como virtudes brasileiras ao lado do café, 
Pelé e Ronaldinho, a estratégia do FJ Benjamin é vestir nomes do cenário pop em cada país. Na 
inauguração da loja de Jacarta, com a cobertura de quatro emissoras de TV, foram 20, entre 
apresentadores, modelos, atores, cantores. Um trabalho focado em Relações Públicas e conceito, 
com um plano de mídia que inclui anúncios no "Kompas" (jornal de maior circulação da 
Indonésia), na "Dewi", (revista de moda e comportamento), e na versão local da "Cosmopolitan". 
Os outdoors estão excluídos em Jacarta, por serem poucos e extremamente caros.  
 
De Jacarta a Macaé  
 
Segundo o diretor de marketing da Zoomp, Dipa di Pietro, já há consciência por parte do 
licenciado de que a verba publicitária, nos primeiros tempos, deverá ser superior aos habituais 
5% do faturamento. As peças serão as utilizadas no Brasil. Desde a fase de tapume, os 
freqüentadores do Plaza Senayan deparavam-se com o rosto da top inglesa Naomi Campbell, 
campanha de verão 2003, embora a coleção à venda na Ásia seja a de inverno. "Acreditamos que 
ter a Zoomp vinculada a uma imagem mundial ajudaria na fixação da marca", explica di Pietro.  
 
Quando a loja de Kuala Lumpur abrir, será a vez da brasileira Fernanda Tavares, campanha que 
consumirá R$ 1 milhão e será veiculada em nosso próximo verão. Modelo da agência francesa 
Marilyn, ela é a imagem mundial da L’Oréal até 2005 para as linhas Body Expértise e Elsève Liss 
Intense. Fernanda é também o rosto dos perfumes Dolce & Gabbana e Guerlain, além de ter 
estrelado peças de Versace (2002), Ralph Lauren e Chloé (2001) e Louis Vuitton (2000).  



 
Para a Zoomp não será uma dificuldade alinhar campanhas para um consumidor inserido em um 
espectro que agora vai de Jacarta à carioca Macaé, onde é vendida em multimarcas. Já era prática 
da empresa o uso de rostos globalizados, caso da francesa Laetitia Casta e da brasileira Gisele 
Bündchen. Também são colaboradores da Zoomp nomes de ponta da publicidade mundial como o 
fotógrafo Mario Testino, a stylist Carine Roitfeld (assina desfiles de Tom Ford para YSL Rive 
Gauche) e o diretor de arte Stephen Gan (da publicação de luxo "Visionaire").  
 
A experiência internacional da Zoomp começou há três anos, com o showroom de Paris. Com a 
visibilidade dos desfiles da São Paulo Fashion Week, que atraem imprensa e compradores 
estrangeiros, a roupa da Zoomp - principalmente o jeans, conhecido por dar forma - passou a 
figurar nas páginas das principais revistas de moda e em vitrines estrangeiras (atualmente está 
em 120 pontos multimarca no mundo). Foram as seis operações no Japão, em Tóquio e Osaka, 
que despertaram o interesse do FJ Benjamin. O próximo passo da Zoomp serão os países árabes.  
 
Gazeta Mercantil - 01/08/2003 


