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De lojinha em lojinha até o complexo Fause Haten na Oscar Freire. 
 
Do fundo da loja de papai na 25 de março para uma "flagship store" na rua Oscar Freire. É a saga 
do Bom Retiro. "O menino que há 18 anos brincava com agulha e linha deu mais um passo", 
diverte-se Fause Haten. Ele inaugura em 25 de março - é de propósito, homenagem às origens - 
seu projeto mais ambicioso. Uma megaloja com mil metros quadrados, divididos em dois andares 
num dos pedaços mais caros de São Paulo. 
 
Embaixo ficam os 500 metros quadrados para o consumidor final, em cima, o show room. Não 
tem nada de "lôjínha" mesmo. "Na Oscar Freire estão as marcas de grande distribuição, mas 
quase nenhum estilista brasileiro. Considero que estou subindo um degrau", diz ele, sem revelar o 
valor investido na casa projetada pelo arquiteto Toninho Noronha. 
 
Apesar de fazer uma linha prêt-à-porter, Fause ficou conhecido por seus glamourosos vestidos de 
noite quando começou com a Der Haten. Mesmo quando estreou na pré-história do São Paulo 
Fashion Week, o então Phytoervas, eram os trajes de gala que apareciam. "Era uma fase de limbo 
da moda. Nada acontecia. Então se no fim do desfile você colocasse três longos, eram eles que 
ficavam na memória", diz. 
 
Ele foi o primeiro brasileiro a desfilar na Semana de Moda, 7th on Sixth, em Nova York e na 
Semana de Moda de Milão. Há dois anos, deu uma freada no processo de internacionalização da 
grife para investir no mercado interno. "Ficamos esse tempo todo aprimorando a qualidade do 
produto, acertando a distribuição para oferecer artigos de luxo", diz ele que hoje está em cerca de 
200 pontos de venda pelo país. 
 
A superloja é um testemunho do crescimento da marca Fause Haten e da diversificação de 
produtos. Hoje, ele tem linhas fortes de masculino- representam 50% do público-, de acessórios e 
de jóias. Só de óculos Fause assina 150 modelos entre sol e receituário. Na ourivesaria, lança a 
cada semestre 50 peças, fabricadas pela Guilherme Duque. "Eu passei de estilista a dono de uma 
marca de prêt-à-porter de luxo." 
 
No novo endereço, Fause desfilará pela primeira vez todos os produtos que levam seu nome. É 
praticamente uma loja de departamentos Fause Haten. Haverá uma ala masculina com alfaiataria, 
outra feminina, uma sala exclusiva para a linha de acessórios, outro ambiente para roupas de 
noite, um recanto para a venda dos óculos e outro para as jóias. Há ainda uma sala de estar, um 
bar e um jardim de rosas. 
 
O interior segue a estética de Fause. Ambientes brancos com piso negro, detalhamento em 
dourado e várias paredes de vidro. As roupas deverão ficar expostas em manequins - "como em 
um museu", diz ele. 
 
Fause já desenhou quatro coleções de roupas jovens com preços populares para a rede Riachuelo 
- que resultaram no crescimento de 30% do feminino e 50% no masculino. Neste momento, 
entretanto, quer focar no mundo sofisticado dos que podem pagar R$ 3 mil por um de seus 
vestidos de noite. "Acabei me setorizando no luxo. Acho que foi meu sangue árabe que me 
direcionou até aqui." 
 
Valor: Você já teve loja em shopping e agora trocou a alameda Lorena pela Oscar Freire. Esta 
mudança significa o que? 
 
Fause: Aqui estou no endereço certo e com a arquitetura certa para mostrar a evolução da marca. 
Do jeito que foi planejada, todos os produtos são visíveis, aparecem. E mostra como a marca 



Fause Haten se multiplicou. Depois, eu gosto de loja de rua, gosto de comércio. Prefiro ter uma 
empresa de prêt-à-porter de luxo a um ateliê de alta costura. Ao mesmo tempo, minha marca não 
tem espírito para ser uma rede. Para mim funciona ter uma loja só e forte, que seja um símbolo. 
E tudo isto, acredito, mostra que amadureci como empresário. 
 
Valor: Este é o ponto alto de sua carreira? 
 
Fause: É um dos melhores momentos, mas tenho que comer ainda muito arroz e feijão. Eu 
segurei a expansão internacional durante dois anos, mas vamos retomar com um marketing 
comercial mais agressivo e ainda quero segmentar ainda mais a marca, com novos produtos. 
 
Valor: Quem é o seu público? 
 
Fause: É principalmente um grupo de consumidores que costuma comprar importados e 
eventualmente consome grifes nacionais. Noto também o crescimento de uma clientela que vem a 
São Paulo para fazer um turismo de compras. 
 
Valor: Qual é a definição do produto de luxo que você vende? 
 
Fause: Dou um exemplo: todas as lojas da cidade vendem um camiseta regata branca. Na minha 
loja, a consumidora encontra uma regata de malha branca com as costas de cetim e 
acompanhada de um sutiã de cetim. O meu luxo está no avesso da roupa, no acabamento. Hoje 
crescem dois segmentos na moda: o fast-fashion (a moda para rápido consumo) e as peças 
elaboradas. Eu invisto nesse nicho mais preciosista. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


