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A Ellus, fabricante brasileira de jeans há 34 anos no mercado, tem planos ambiciosos 
para 2006. Quer ser reconhecida internacionalmente como uma marca de estilo de 
vida completa. E, segundo o diretor comercial da grife, Alexandre Frota, essa conquista 
não está muito longe. "O mercado de jeans de luxo está ficando saturado, e o mercado 
internacional quer marcas que tenham algo mais a oferecer", diz Frota. "E nós temos." 
 
O mercado externo é também a esperança para compensar a fraca atividade da 
economia brasileira, que fez com o que o ano de 2005 não fosse mais do que 
"estável", na opinião do proprietário da Ellus, Nelson Alvarenga. Para fortalecer a 
presença no exterior, Alvarenga contratou um novo distribuidor, cujo nome ele não 
revela, com medo da concorrência. Frota diz que é "o mesmo que cuida de grifes de 
jeans premium californianas Seven, Stitchs e True Religion". 
 
Alvarenga começou 2006 com novos contratos debaixo do braço, que permitirão 
exportar para mais dez países. Até agora, a marca estava presente em oito países. Em 
breve, a coleção de inverno 2006 da grife chega aos Estados Unidos, Canadá, Suécia, 
Inglaterra e Rússia, entre outros. 
 
A figura do distribuidor dá maior tranquilidade à Ellus. Antes, o agente contratado 
apenas fazia a ponte entre a grife e o comprador, mas não fazia a venda. O 
distribuidor, por sua vez, importa as roupas, estoca e vende para as lojas. Por isso, 
acaba ficando mais envolvido com a grife. 
 
Com a chegada dos novos clientes, as exportações da Ellus deverão crescer 5% neste 
ano, elevando a fatia das vendas externas de menos de 10% a quase 15% do 
faturamento, cujo valor não é informado pela empresa. Segundo Frota, o mercado 
internacional quer algo mais além do jeans, quer um mix de produto mais completo, 
com peças casuais e acessórios. 
 
A Ellus possui quatro lojas no Chile, as únicas fora do país. "Mas estamos em busca de 
um parceiro para ter mais uma franquia no exterior, provavelmente no Oriente Médio", 
diz Frota. Este mercado, segundo ele, é carente de moda, não possui marcas locais e 
está saturado de grifes européias. 
 
As quedas constantes do dólar deixaram o produto da Ellus menos atraente, em 
termos de preço, mas, segundo Frota, isso foi compensado pela força criativa da 
marca. "Estamos menos baratos, mas ainda interessantes." 
 
Alvarenga elogia a iniciativa do SP Fashion Week de criar o SPFW Preview, calendário 
de showrooms das marcas que desfilam no evento. Marcado para maio, o Preview 
mostrará as coleções do verão 2007 e permitirá que a cadeia de confecções reduza as 
perdas com itens que "encalham". "Até hoje, os estilistas lançavam suas coleções no 
SPFW. Os compradores viam a coleção e faziam o seus pedidos", diz Alvarenga. Só que 
boa parte da coleção já estava em produção. 
 
Antecipando o lançamento para os compradores, as marcas passam a ter 90 dias para 
produzir a coleção. "Nem sempre o que nós achamos que vai vender é o que vende. 
Por isso, produzíamos no escuro", diz Alvarenga, que comanda uma equipe de 500 
funcionários. Sabendo o que vai vender para as lojas multimarcas, as grifes podem 
planejar melhor sua produção. 
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