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De olho nos consumidores jovens de classe média e média alta e também nos quarentões 
saudosistas, a licenciadora gaúcha Supermarcas está trazendo de volta para Brasil a marca 
italiana Fiorucci, que fez sucesso no país nos anos 80, antes de se retirar por conta de 
dificuldades financeiras globais que a levaram a ser adquirida, em 1990, pelo fabricante 
japonês de jeans Edwin. Agora, além de produtos de vestuário, a nova investida inclui 
calçados, acessórios e até cadernos escolares.   
   
Nilton Carvalho, da Supermarcas, que levou um ano para fechar o acordo: "É uma das marcas 
mais lembradas do mundo". 
 
"O Brasil está mais focado no licenciamento de personagens e vimos na Fiorucci, que está 
entre as marcas mais lembradas do mundo, uma grande oportunidade no segmento da moda", 
diz o presidente da Supermarcas, Nilton Carvalho. A negociação com os japoneses durou um 
ano e, segundo o diretor comercial Moacir Galbinski, a gestão comercial da operação será feita 
por uma outra empresa especializada, a Céu Moda e Marketing, de Londrina (PR).  
 
Os primeiros produtos que chegarão ainda em 2006 ao mercado brasileiro com a marca - 
criada pelo italiano Elio Fiorucci no fim dos anos 60 - serão cadernos escolares produzidos pela 
licenciada gaúcha Credeal, óculos de sol que serão lançados em julho pela Montmartre, de 
Campinas (SP), na feira Abióptica em São Paulo, além de bonés, chapéus e bolsas da 
catarinense Marcatto.  
 
Os jeans e malhas fabricados pela Roscel, também de Santa Catarina, e as coleções de moda 
praia produzidas pela paranaense La Playa, estarão à venda no início de 2007.  
 
No primeiro ano, os investimentos em marketing, divididos entre a licenciadora e os 
licenciados no Brasil, serão de R$ 2,8 milhões e as vendas são estimadas em R$ 50 milhões, 
gerando royalties de R$ 5 milhões, afirma Carvalho. Segundo ele, a expectativa é de que em 
cinco anos as vendas alcancem R$ 100 milhões anuais, sem contar as exportações.  
 
As vendas ao exterior estão previstas em contrato e serão dirigidas a América Latina, mas 
poderão atingir, em alguns casos, Estados Unidos e Ásia. "Os produtos brasileiros serão 
expostos no show-room da marca em Zurique e poderão ser levados para outros países", diz 
Galbinski.  
 
Segundo o executivo, a Edwin manteve os escritórios de gestão e design da Fiorucci em Milão, 
na Itália, e estimula o intercâmbio entre as empresas licenciadas de todo o mundo. Nos 
próximos meses, a Supermarcas pretende agregar novos itens à linha, como calçados, roupa 
íntima e infantil.  
 
A empresa também detém o licenciamento de marcas como Chrysler, Agip, e de grupos como 
Rolling Stones, Beatles e Pink Floyd para a América Latina.  
 
A Roscel Jeans, de Criciúma (SC), prevê que a associação com a marca italiana deve dobrar 
em três anos as vendas atuais de 600 mil peças por ano. A empresa vai trabalhar em contato 
com 12 estilistas da Fiorucci em Milão e mais dois no Brasil. "Vamos dar um toque brasileiro à 
moda européia", diz o gerente de marketing Wagner Oliveira.  
 
Na La Playa, de Londrina (PR), a expectativa é de um aumento de 20% nas vendas de 500 mil 
peças por ano a partir do lançamento das novas linhas com modelagem brasileira e estamparia 
da Fiorucci, que popularizou a imagem de dois "anjinhos" como marca registrada. "A idéia e 
atrair desde consumidores jovens e até a faixa de 40 a 50 anos", diz o presidente Luiz Ranea 
Orlando.  
 
 



Inicialmente, a distribuição dos produtos será feita por meio de lojas multimarcas. "Existem 20 
mil pontos-de-venda pelo país que interessam à operação", diz Luiz Cezar Pimentel, da Céu 
Moda e Marketing. O alvo é o público de alto poder aquisitivo. Segundo ele, em dois ou três 
anos, a empresa deve abrir lojas-conceito franqueadas, em linha com o que fazem marcas 
como Ellus, Zoomp e Colcci. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. 
B6. 


