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Blue
chip
RODRIGO UCHOA

Com reportagem de Camilla Veras
Mota e Rebeca de Moraes

Exat i d ã o
no sabor
Um azeite com acidez de 0,2%
harmoniza bem com peixes,
massas, risotos, doces e frutas.
Se a embalagem indicar 0,4%
de acidez, trata-se de um
blend frutado, com toques de
amargor e picância, que
harmoniza com frutos do mar
e vegetais. Os de 0,5% devem
ficar para saladas, peixes e
carnes brancas. Todas essas
indicações acompanham o
kit premium que a Cardeal,
da Bunge Brasil, começou a
vender na loja virtual da marca.
A caixa vem com as quatro
versões do azeite (cada um com
um nível de acidez) e um guia
com dicas de harmonização e
degustação. Por R$ 180.
http://loja .azeitecardeal.com.br

Cheirinho
d o u ra d o
A marca Aromas&Cia, que produz
para grandes redes como Tok Stok,
Leroy Merlin e Dicico, lança em
sua marca própria o difusor de
aromas com glitter dourado no
líquido. O produto que é a aposta
da empresa para o Natal tem
brilho no frasco e cheirinho frutal.
A novidade estará em 350 pontos
de venda na Grande São Paulo
e em outros 300 nas outras
cidades do Estado, vendido
por R$ 60. A expectativa da
empresa é aumentar as vendas
em 15% neste Natal.
www.aromasecia .com.br

D e s a c e l e ra r
para crescer
A Associação Brasileira de
Clínicas e Spas (ABC Spas)
fechou o balanço da 7a edição
de seu Spa Week com
crescimento de quase 10%
em receita em relação ao
evento anterior, realizado em
abril. Nos 15 dias entre 22 de
setembro e 6 de outubro, 155
spas em seis Estados venderam
R$ 729 mil em tratamentos.
Dos 29 mil atendimentos,
19 mil foram realizados só
em São Paulo — um aumento
de 45% na demanda em relação
ao período anterior —, onde
as terapias promocionais
custam R$ 75. A próxima
temporada da “s e m a n a” está
marcada para o intervalo
entre 13 e 27 de abril de 2013.

De caixinha
em caixinha
O e-commerce de joias Toti
comemora o quinto mês de
operação faturando o primeiro
milhão. A marca dos sócios
Alexandre Athayde, Leonardo
Cid Ferreira, Rafael Hawilla e
Ricardo Goldfarb tem tíquete
médio de R$ 125 e pretende,
no próximo ano, aumentar
em 30% a receita mensal
conquistada neste fim de ano.
O portfólio, com mais de
4,5 mil modelos —também
diversificado se levados em
conta os preços —, é composto
por peças de fornecedores
de todo o país e armazenado
entre os 200 m2

do próprio escritório da
empresa, em São Paulo.
www. tot i j o i a s . c o m . b r

Enquanto isso,
pela manhã
O bairro da Vila Madalena,
em São Paulo, ganha mais
uma loja moderninha dedicada
aos pequenos. Priscila Farisco
Rocha Leite e Manoela Soubihe
investiram R$ 400 mil na
nova Kid’s Box, que tem um
mix de produtos para crianças
de até oito anos. O espaço de
125 m2 é dividido entre marcas
de moda, brinquedos e
acessórios como Avent, Chicco,
Stokke, Melissa & Doug,
Ludiks, Crocodile Creek, Step 2,
Little Tikes e Infantino.
www. l o j a k i d s b ox . c o m . b r

Da cabeça aos pés

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Mauro Freire, cabeleireiro, e Humberto Ellwanger, da Tches: nova grife de calçados foi criada para dar conforto para quem passa o dia todo trabalhando de pé

Depois de décadas fazendo a
cabeça de homens e mulheres, o
cabeleireiro Mauro Freire
decidiu investir também nos
pés. Para profissionais como ele,
que passam o dia inteiro em pé,
o conforto dos calçados é algo
essencial. “Você não sabe como
eu ficava no final do dia. Essa
questão é tão importante na
minha vida, que encontrar
sandálias acabou virando o foco
de minhas viagens. De tanto que
procurei, tenho uns quarenta ou
cinquenta pares”, conta. Para
resolver o problema, Mauro
decidiu criar sua própria marca,
a M.F., que será lançada neste
mês. As sandálias, todas

achineladas — sem tiras no
tornozelo — foram
desenvolvidas em parceria com
a empresa Tches, de Novo
Hamburgo. O projeto já se
estende há mais de um ano e
foram feitos vários protótipos
até chegar a três modelos, com
oito opções de cor, cujo preço
varia de R$ 400 a R$ 580.
A Tches, que fabrica sapatos
semi-artesanais de alta
qualidade, já tem uma loja na
Casa Mauro Freire — espaço nos
Jardins, em São Paulo, onde
além do salão, o cabeleireiro
tem restaurante, loja de roupas,
acessórios e cosméticos.
(Maria da Paz Trefaut)

Noel na
fa r m á c i a
A concorrência nas gôndolas das
farmácias começa a ficar acirrada
entre as marcas com vocação para
lembrancinha de Natal. A
Roger&Gallet, da L’Oréal, lança
neste mês entre as vitrines
temáticas de sua campanha
natalina dois kits exclusivos, com
as fragrâncias best-sellers (Fleur
D'Osmanthus, Shiso, Gingembre e
Rose), escoltadas por uma
nécessaire (R$ 53) ou uma
frasqueira (foto, R$ 119). A marca
tem um motivo especial para se
esforçar: é no último trimestre do
ano que ela arreca um terço de seu
faturamento anual.

Salão de corredor
diretora-executiva e sócia do
Studio W, conta que havia
muitas mulheres que entravam
no salão só para comprar
os produtos da linha
profissional da L’Oréal, que
são vendidos só em salões.
A partir disso, a ideia é
descobrir nos corredores do
shopping mais clientes
interessadas em comprar os
produtos e também em
“desmistificar ” o salão.
“Muita gente tem ideia de que
o Studio W é inacessível, e
não é”, diz Rosangela. A meta é
que o lounge, que deve ficar
só um mês em funcionamento,
ajude a aumentar as vendas
da Kerastase no salão em 30%.
“Queremos que o lounge ajude
a explicar às clientes que é
importante que o tratamento
que ela faz aqui seja contínuo e,
para que o investimento seja
efetivo, é fundamental que
ela use o produto correto.”

Em parceria com a Kerastase,
divisão de produtos
profissionais para cabelo da
L’Oréal, o salão Studio W
está testando um novo modelo
de negócio, levando os
produtos que vende dentro do
salão para fora dele. A rede de
cabeleireiros de Wanderley
Nunes acaba de inaugurar um
lounge em um dos corredores
do shopping Iguatemi
Alphaville, onde também tem
um salão. No espaço de 35 m2

são feitos, gratuitamente,
diagnósticos dos cabelos das
clientes com um aparelho da
Kerastase que aumenta em
até 200 vezes a imagem do
couro cabeludo e em até
300 vezes a imagem da
fibra capilar. A partir disso,
os profissionais indicam
produtos da marca que
correspondem à necessidade
da cliente e vendem-nos ali
mesmo. Rosangela Barchetta,

Da cabeça aos pés I
Os modelos foram criados

a partir de referências de
grandes marcas internacionais.
A execução ficou sob
responsabilidade do diretor
comercial da Tches, Humberto
Ellwanger, cuja família de
origem alemã tem fábricas de
calçados no Sul, no Vale dos
Sinos, há mais de cinquenta
anos. Para assegurar conforto,
o solado, por exemplo, tem
formato anatômico estilo
birkenstock, mas é revestido
com couro de bezerro.
No modelo mais caro, as tiras
são dupla face e podem ser
trocadas. “Temos uma
preocupação com detalhes
muito grande. Tanto, que

nossos calçados são feitos
apenas por sapateiros seniores,
com faixa etária por volta dos
45 anos”, diz Humberto.
Por enquanto, foram
produzidos mil pares, que
têm na lateral uma pequena
navalha dourada como logotipo.
“Não quero estar em qualquer
pé. Sou metido”, afirma o
cabeleireiro, que hoje tem
no sexo masculino metade de
sua clientela. Ao que tudo
indica, os mesmos homens
que pagam R$ 300 por um corte
dele, cuidam cada vez mais
dos pés. “Isso não é mais coisa
de gay nem de metrossexual”,
diz, em coro, a dupla, exibindo
as sandálias. (MPT)

Surfista de asfalto
A Star Point está firme na

estratégia de vender surfwear
em lojas com menos cara de
“bermudão de hibisco”.
O espaço que a rede de Dimitrius
Nassyrios abre na quinta-feira
no recém-inaugurado São
Bernarco Plaza Shopping é a
primeira a replicar o conceito
shop-in-shop adotado no ano
passado pela flagship — o
primeiro ponto do grupo, em
atividade no bairro de Moema
há 30 anos. Na nova franquia,
que recebeu investimento de

R$ 1,5 milhão, marcas de
moda como Oakley, Rip Curl e
Element têm um espaço
individual, com identidade
visual própria, assim como as
categorias de performance —
skates, stand ups, pranchas e
acessórios de proteção. E, já que
“e x p e r i ê n c i a” é o mantra
moderno do varejo de luxo, os
300 m2 são arrematados por
uma minirrampa de 7x3, para
que os clientes possam testar os
skates. A loja na região do ABC
paulista é a 30a do grupo.
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ANNIVERSARY HEART GOLD: Automático Calibre Manufatura Vulcain V-18.
Alarme. Caixa em ouro rosé. Edição Limitada.

www.vulcain-watches.com

The Watch for Presidents.
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