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Toda mulher sonha em poder comprar todas as roupas que gosta. Cris Barros sonha diferente  
em fazer, ela mesma, tudo que quer usar. A identidade que a estilista paulistana de 35 anos 
sempre buscou nas roupas é a que hoje devolve ao mercado, fazendo a cabeça das paulistanas 
endinheiradas. Modelo de si mesma, Cris faz o que gosta de usar, só usa o que faz - e as 
clientes compram não apenas as roupas, mas também o Cris Barros way of life. Além de linda, 
é chique, atenciosa, doce, gentil, carismática, bem-sucedida e comportada meio Sandy. 
 
Dessa Crismania, nasceu há cinco anos a marca que leva, é claro, o nome da estilista. O 
sucesso veio a passos de Gisele Bündchen - o faturamento é 30% maior a cada coleção. São 
mais de 50 mil peças produzidas por ano. A marca está em loja própria na Rua Oscar Freire, 
na Daslu, em mais de 60 lojas sofisticadas por todo o País, em showrooms de Nova York e 
Tóquio e em mais de 19 países. No primeiro semestre, inaugura três lojas na capital: na Rua 
Vitório Fasano, no Shopping Cidade Jardim e na Daslu, para substituir o ponto atual. 
 
Na terça-feira, Cris apresentou a coleção outono-inverno 2008 na Daslu para 
aproximadamente 500 pessoas. O Estado a acompanhou das 17 horas à meia-noite, durante 
os preparativos nos bastidores, o desfile e o coquetel de comemoração, no bar do Hotel 
Fasano. 
 
No backstage, Cris era o oposto da imagem que todos fazem do estilista histérico. Permanecia 
calmíssima diante de roupas sem ajustes, sapatos que não paravam nos pés e modelos 
atrasadas. Entre um gole de champanhe e uma tragada de Marlboro Light, a voz só subia de 
volume para chamar quem estava distante. "Sem stress. É só ansiedade, mas é gostoso." 
 
Enquanto as modelos esperavam, em fila, a hora de ganhar a passarela, a estilista permanecia 
colada à porta. "Tá linda", "mãozinha assim", "uau" - cada menina ganhava uma medida dos 
pés à cabeça, um comentário e uma ajeitadinha. Todas estavam de cabelos soltos, divididos ao 
meio e puxados para a frente dos ombros, como os da criadora, que nem os arrumou - fez 
apenas maquiagem leve. 
 
MUNDINHO 
 
Cris é muito feminina. Tem um estilo sensual, quase implícito, elegante. Ama vestidos, roupas 
leves, cortes que acompanham o corpo. A última coleção, com 29 modelos e 40 looks, não 
fugiu disso. "Faço uma roupa real, para a mulher real", explicou.  
 
As coleções, analisa a estilista, são democráticas. "Você pôde ver no desfile. Havia mulheres 
jovens e mais velhas." Ela exemplifica com a história de duas clientes que gostaram da mesma 
blusa de sua loja. A mulher uniu a peça a uma calça social e a um sapato de salto alto; a 
menina usou com saia, meia-calça e tênis All Star. "Duas propostas diferentes, lindas e cheias 
de estilo." 
 
Para a crítica de moda Alexandra Farah, Cris Barros não tem o perfil provocador dos designers 
dos grandes eventos da área. "Não é exótica nem provoca rupturas. Faz roupas boas para 
meninas românticas e bem-nascidas." 
 
A estilista nunca participou de uma São Paulo Fashion Week. Faz desfiles voltados para a 
imprensa e clientes do atacado e do varejo. Quem gostou da blusa em cetim de seda (foto ao 
lado) que ela usou no desfile poderia comprá-la na quarta-feira numa de suas lojas por R$ 
644. Da última coleção, inspirada no Butão, a peça mais barata é uma camiseta de malha, 
decote em V, básica, por R$ 132. A mais cara é um vestido de cetim de seda jacquard - custa 
R$ 3.876. 
 
VOCAÇÃO 
 



Cris descobriu o mundo da moda como capa da revista Capricho, aos 18 anos, em 1990. Virou 
modelo de sucesso. Depois, fez faculdade de moda na Anhembi-Morumbi e pós-graduação em 
Milão, onde também trabalhou. No Brasil, atuou no departamento de marketing da Zoomp e se 
encantou tanto com a área, que hoje, além da criação, cuida do marketing de sua marca.  
 
A vocação, no entanto, sempre esteve ali. "Desde pequena, o talento dela com cores chamava 
atenção", disse Elvane, a mãe orgulhosa. "Ela sempre teve tendência para o desenho", 
emendou o pai, Natanael. Quem não gostava muito na época era a irmã, Dani Barros Verdi, 
que hoje ajuda na administração da marca com o marido, Luiz Felipe Verdi. "Eu gostava de 
fazer roupas para nossas Barbies. Cortava os cabelos delas Chanel, detonava todas e minha 
irmã chorava", lembrou Cris. Na adolescência, o dom também aflorou, mas foi 
incompreendido. "Desenhei o vestido de formatura (do ensino médio, no Dante Alighieri) e 
mandei fazer na costureira. Eu me senti o máximo, adorei, mas não gostaram muito", contou, 
rindo. 
 
Ex de bonitões como Tato Malzoni, ela hoje namora o não menos galã Césare Rivetti, de 38 
anos, que trabalha no mercado financeiro. Ela garante que não tem medo de trabalho, mas 
com o bom andar da carruagem tem conseguido equilibrar bem a vida profissional e pessoal. 
 
CRIANÇAS 
 
A estilista tem a nova marca Cris Barros Mini como seu xodó. "Começa a fazer roupas para 
crianças, vai?", muitas clientes pediram. Ela nem deu ouvidos até o dia em que viu, numa 
festa, a filha de uma cliente com o vestido da mãe cortado e adaptado. "Ninguém mais vai 
cortar vestido meu!", pensou a designer, que já se prepara para lançar a segunda coleção 
infantil. 
 
Mas ainda não tem planos objetivos de gerar alguém para usar a coleção mini. "Acho que é 
uma coisa que vem naturalmente. Não sou nem casada. Namoro, está uma delícia, mas eu 
quero fazer step by step (passo a passo). Quero casar, depois encomendar. Essas coisas de 
vida eu gosto de programar, de fazer direitinho. Nisso sou mais careta." Mas que ela vai fazer 
o próprio vestido já está certo. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 mar. 2008, Cidades/Metrópole, p. C12 
 


