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A marca italiana Replay chegou ao Brasil em outubro de 2003 cheia de entusiasmo. Mesmo 
sem ser muito conhecida por aqui, montou uma loja de 250 m² na Oscar Freire, em São Paulo, 
selecionou franqueados e resolveu produzir sua coleção de moda no país.  
 
Quase três anos depois, o cenário é outro. A Replay importa a coleção de fora, fechou sua loja 
carioca e as duas franquias, uma em São Paulo e outra em Curitiba. "A marca super 
dimensionou o potencial do consumo brasileiro", revela o argentino Alejandro Chornogubsky, 
diretor geral da marca no Brasil.  
 
Alejandro foi chamado para assumir a operação da Replay seis meses depois que as portas da 
loja paulistana se abriram. Marca sólida no mercado internacional, com 220 lojas no mundo e 
que neste ano teve um crescimento 40% superior ao faturamento de 2004, a Replay teve 
dificuldades no seu início nos trópicos e Alejandro funcionou como um bombeiro.  
 
No seu currículo, o estrategista tem a recuperação de duas unidades dos duty free shops 
deficitários da Argentina, a recuperação das vendas da empresa de cosméticos Korff, assim 
como a do Grupo de embalagens Guala, ambos italianos. Neste mês, Alejandro dá início a um 
novo plano de marketing da Replay que incluem anúncios em mídia impressa e a ampliação da 
loja da Oscar Freire com a criação de um café - que pretende estabelecer um envolvimento 
maior com o consumidor.  
 
A Replay teve um faturamento mundial de 326 milhões de euros em 2005 e é uma das marcas 
do Fashion Box Group, que possui também as grifes Replay & Sons e We are Replay, esta uma 
divisão premium do jeans com roupas feitas à mão. A Replay foi criada em 1978 em Treviso 
por Claudio Buziol e seu nome foi inspirado na Copa da Argentina, quando o termo "replay" 
aparecia pela primeira vez na tela da televisão.  
 
A empresa nasceu junto a sua mais forte concorrente, a Diesel, do empresário Enzo Rosso. 
Buziol e Rosso haviam sido colegas no ateliê de Adriano Goldsmith, considerado o pai do 
casualwear italiano.  
 
Tanto Replay quanto Diesel são marcas importantes por exercitar o experimentalismo de 
novas lavagens e técnicas em seus produtos. É acreditando nesse papel criativo das marcas 
que a Replay anuncia no dia 12 de maio seu novo empreendimento, a "Fondazione Claudio 
Buziol" que promoverá a pesquisa constante e o treinamento de jovens interessados por 
design e moda.  
 
Valor: Como foi o início da Replay no Brasil?  
 
Alejandro Chornogubsky: No começo, 40% da coleção era importada e 60% era feita no Brasil. 
A qualidade das camisetas era excelente, mas haviam peças de qualidade ambígua. Havia 
problemas de entrega de produtos e muitas vezes as peças chegavam na loja com atraso, 
quando não eram mais novidade. Tínhamos uma estrutura de recursos humanos muito grande 
- todos ganharam o título de gerentes - e a operação era deficitária. Foi necessário redefinir as 
tarefas e refundar a empresa.  
 
Valor: Como é a Replay hoje?  
 
Alejandro: Em 2005, tivemos um prejuízo 50% menor do que em 2004. Nesses primeiros 
meses de 2006, nossos investimentos estão se pagando pela primeira vez.  
 
Valor: Como foi a reação dos consumidores às mudanças na grife?  
 
Alejandro: Nossos preços cresceram cerca de 60% em função da importação, mas os 
consumidores se mostraram surpresos com a qualidade da coleção. Conseguimos aumentar a 
taxa de conversão de 50% para 85%.  



 
Valor: Qual sua meta para os próximos anos?  
 
Alejandro: A loja ampliada e o café devem estar prontos no início de 2007. Planejamos trazer 
ao país a coleção "We are Replay", mais sofisticada, composta por peças feitas à mão e quem 
sabe abriremos uma nova loja em São Paulo. Nossa verba de marketing para 2006 é o triplo 
de 2005. Começaremos uma campanha em revistas, organizaremos ao menos um grande 
evento e estamos firmando parcerias com celebridades para fortificar nossa imagem de marca. 
Enfim, reposicionar uma marca é mais difícil do que posicioná-la. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


