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Um dos poucos grupos globais de moda que ainda não se renderam aos conglomerados de 
luxo - como o PPR e o LVMH -, o Armani terminou o ano passado com 10% de expansão em 
seu faturamento, que totalizou 1,4 bilhão de euros. O Grupo Armani tem à frente o estilista 
italiano Giorgio Armani, com mais de 30 anos de carreira e conhecido pela elegância urbana de 
suas roupas. Além de chefiar as criações de moda, ele acumula as funções de presidente e 
executivo-chefe. 
 
Da totalidade do capital investido pelo Armani em 2005 - de 104 milhões de euros - 36 
milhões de euros foram diretamente na expansão da rede de varejo. Cerca de 40 novas lojas 
foram abertas e outras 22 reformadas. Ao todo, o grupo abriu 270 novos pontos-de-venda. O 
ano passado também marcou a entrada do estilista Giorgio Armani no seleto mundo da alta-
costura, com a linha Armani Privé - que já está disponível no Brasil, com vestidos que custam, 
em média, 40 mil de euros.  
 
A grife Armani está presente em 40 países. O grupo possui 13 fábricas e 4.900 funcionários 
diretos. Entre as marcas do grupo estão Giorgio Armani, Emporio Armani, AJI Armani Jeans, 
Armani Casa e A/X Armani Exchange.  
 
No Brasil, a Armani está, há nove anos, com as marcas Emporio Armani, Giorgio Armani e, 
mais recentemente, Armani Jeans.  
 
"Nos primeiros meses deste ano, registramos um crescimento de 35%, em relação ao mesmo 
período do ano passado", diz Patrícia Gaia, diretora de marketing da Armani, no Brasil. Em 
2006, duas novas lojas do grupo serão abertas no Brasil, mas Patrícia ainda não divulga de 
qual marca do grupo.  
 
"O ano de 2003 foi muito ruim para o país e isso nos afetou. Em 2004 houve um crescimento 
do PIB e em 2005, uma expansão no número de lojas", informa a executiva sobre o 
desempenho no Brasil. No ano passado, o grupo abriu uma loja Emporio Armani e um 
restaurante Armani Café na ala nova do Shopping Iguatemi, em São Paulo (substituindo a loja 
antiga) e dois pontos de venda da Giorgio Armani, um feminino e um masculino, na Daslu.  
 
Segundo Patrícia, o grupo vem crescendo timidamente nos mercados maduros, como França 
(onde cresceu 1,7%) e Alemanha (0,9%). Por isso, os mercados emergentes estão na mira. A 
executiva diz que a marca vai crescer no mercado brasileiro também por conseguir atingir 
novos consumidores. "Com o dólar em baixa, a coleção que está hoje, nas lojas do Brasil, está 
entre 10 e 15% mais barata."  
 
Outra aposta forte são as linhas de jeans e underwear da Armani, que, desde o ano passado, 
estão sendo vendidas em 12 lojas que vendem várias marcas nacionais (multimarcas). 
"Devemos ampliar essa distribuição."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


