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A crítica de moda Costanza Pascolato 

Diferentemente do que a crescente incursão de estilistas brasileiros em mercados externos 
possa sugerir, a moda brasileira ainda não faz parte do cenário global. A afirmação, taxativa, é 
de uma expert no assunto, a crítica de moda Costanza Pascolato. 

Segundo ela, o caminho para uma inserção internacional consistente está na exploração de 
nichos ligados ao estilo de vida no País, percebido lá fora como diretamente ligado a atividades 
prazerosas. 

“A moda brasileira deveria ser o reflexo do nosso lifestyle, sem ter que competir com o que os 
outros já fazem direito”, diz Costanza. Ela participou na terça-feira (15/04) do comitê de 
Secretariado Executivo da Amcham-São Paulo. 

Para a autora dos livros “O essencial” (Editora Objetiva, 1999) e “Como ser uma modelo de 
sucesso” (Editora Jaboticaba, 2003), reforçar a imagem da moda nacional passa não apenas 
por evocar sol, praias, férias, turismo, diversão e pessoas bonitas, mas também aspectos 
relativos ao meio ambiente e à sustentabilidade. “É preciso ter um enfoque menos 
materialista, caso da Osklen, marca que já faz isso instintivamente”, exemplifica ela. 

Profissionalização 

Costanza Pascolatto vê os recentes movimentos de compra de grifes brasileiras por grupos de 
investidores como fundamentais para que consigam profissionalizar-se, crescer e 
internacionalizar-se. “Hoje uma empresa não pode ir além de certo tamanho sem capital e 
administração eficiente e contemporânea”, afirma. Ela considera que esses processos devem 
ser acompanhados com cautela ao longo dos próximos anos. 

Em dezembro de 2007, uma holding do banco UBS assumiu a gestão da Ellus. No mesmo mês, 
o grupo I´M (Identidade Moda), controlado pela HLDC Investimentos, anunciou a aquisição das 
marcas do estilista Alexandre Herchcovitch, transação suspensa há duas semanas. O I´M já 
era responsável pelas grifes Zoomp, Zapping e Fause Haten, além da rede de lojas de luxo 
Clube Chocolate. Em março último, mais uma operação: o grupo AMC Têxtil, detentor das 



marcas Colcci, Sommer e Carmelitas, obteve 100% do TF, que engloba grifes como Tufi Duek, 
Forum e Triton. 

Questionada sobre o caso da Le Lis Blanc, que optou pela abertura de capital em bolsa, a 
crítica ressalta que há grandes diferenças em relação aos demais. “Ela já era uma marca de 
varejo, com distribuição maciça no País. Trata-se apenas de aperfeiçoar a maneira de 
trabalhar para dar ainda mais lucratividade”, explica. O IPO (oferta inicial de ações) da rede é 
previsto para o próximo dia 25/04. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

As executivas Sara Behmer (esq.) e Regina Nunes participam de debate mediado pela consultora Anete Giusti, ao lado 
de Costanza 

Costanza Pascolato, ao lado das executivas Regina Nunes, presidente da Standard&Poor´s no 
Brasil, e Sara Behmer, ex-diretora de Recursos Humanos da Avon, participou de uma mesa 
redonda para discutir mudanças e tendências dos profissionais de secretariado executivo. 
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