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Manter o guarda-roupa na moda custa caro. Mais ainda quando se pensa que as roupas, ao 
receberem a etiqueta da grife, chegam a custar entre 10 e 20 vezes mais do que um produto 
comum. Mesmo assim, isto não é um limitador do consumo. Ao contrário, a fidelidade a uma 
marca tem contribuído para o crescimento da cadeia têxtil no país, que, só no ano passado, 
movimentou US$ 34 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit). 
 
A cadeia têxtil brasileira, que engloba empresas envolvidas no processo desde a fabricação de 
fibras naturais, artificiais e sintéticas até fiações, tecelagens, malharias e confecções, também 
chegou a exportar US$ 2,2 bilhões, quase 7% do valor total movimentado em 2007.  
No segmento moda de grife, no entanto, o resultado das exportações brasileiras ainda é muito 
tímido em relação aos outros países. Representa apenas 0,5% da participação mundial, de 
acordo com a Abit.  
 
Debruçadas nas estatísticas e de olho em um mercado consumidor gigante é que as grifes 
famosas têm direcionado esforços para sempre trazer novidades e satisfazer o desejo apurado 
de clientes exigentes, que costumam pagar qualquer preço pelo objeto que procuram.  
Segundo Sebastião Raphael, professor da escola de moda do Senai/Cetiqt, esse segmento 
precisou adaptar-se à movimentação do mercado. 
 
 Hoje, existem dois conceitos: o exclusivo e o fast fashion citam. Exclusividade é a filosofia de 
grifes internacional como Louis Vuitton, Gucci, Prada e marcas brasileiras como Fórum, Maria 
Bonita, Rosa Chá e Carmen Steffens, que privilegiam a personalização. O preço final embute o 
custo dessa política que faz a diferença para clientes exigentes.  
 
É bastante próximo da alta costura explica o professor. O cliente paga pelo design, pelo 
marketing, pelo custo do espaço físico, da cenografia da loja, paga pelo sonho e pelo desejo de 
consumir a marca.  
 
Por exemplo, o custo de produção de um blazer de microfibra não passa de R$ 50, seja para 
uma pequena confecção ou para as grandes marcas, mas pode chegar no ponto de venda com 
preço até 10 vezes maior, dependendo da grife e da sofisticação do produto. 
 O diretor-superintendente da Abit, Fernando Pimentel, concorda e dá como exemplo a calça 
jeans básica, que custa R$ 30, porém, quando chega às araras, pode ostentar preços acima de 
R$ 500. Além disso, o executivo ressalta a carga tributária que incide sobre o produto pronto e 
representa de 34% a 40% no preço final. 
 
O setor é bastante democrático acredita Pimentel. Mas o que estimula o desejo está aliado ao 
fato de o produto ter qualidade. 
 
'Fast fashion'  
Em relação ao outro conceito pesquisado pelo professor do SENAI/Cetiqt, o fast fashion exigiu 
que a indústria da moda confeccionasse modelos com maior velocidade aliada à alta 
tecnologia. Segundo Sebastião, o consumidor, por vezes, mistura o desejo por peças 
exclusivas ao guarda-roupa moderno, leve e prático. 
 
Por isso, as lojas de departamento Zara, C&A e Renner conquistaram espaço com os que 
desejam mesclar as duas vertentes. A renovação constante de coleções nessas lojas faz com 
que o cliente tenha a sensação de exclusividade sob a chancela de uma grife mais acessível.  
 
Com esta estratégia, as três juntas faturaram, no ano passado, algo perto de R$ 48 bilhões no 
Brasil. A confecção Riachuelo, que tem mais de 100 pontos de venda no Brasil e costura para 
várias marcas, faturou em torno de R$ 108 milhões.  
 
Antes, os lançamentos de coleções estavam restritos a duas vezes por ano, hoje as grifes 
chegam a fazer até 10 minilançamentos nesse período destaca Sebastião. O fato é que o 



ranking das 100 melhores marcas mundiais (ver quadro ao lado, extraído da Business Week) 
não pára de arrecadar bilhões de dólares com o crescente número de adeptos do sonho de 
consumir produtos com grife. 
 
 
Leia mais: 
 
Estilista reclama do alto custo de produção 
JB Online O presidente da Associação Brasileira de Estilistas (Abest) e diretor de criação da 
Rosa Chá, Amires Slama, considera que o alto custo de produção no Brasil é um fator que 
prejudica a expansão do setor no mercado interno e a presença no exterior. 
 
Com o intuito de baratear os custos de produção, os empresários brasileiros têm se 
aventurado no exterior, e a China, destaca Amires, é um dos países mais procurados por causa 
da mão-de-obra barata.  
 
O presidente da Abest reforça que o peso do custo de produção, por vezes, faz com que o 
produto chegue às lojas com preço até 250% mais caro do que saiu da fábrica. 
 
Para o presidente, a indústria da moda atende aos vários níveis de cliente, desde o alto 
consumo, que pede criações personalizadas e não discute preço, ao intermediário, que mescla 
grifes com roupas práticas e modernas. 
 
Desenvolver texturas  
Hoje, o aspecto inovador é que encarece o produto explica Amires. É trabalho de atelier. O 
profissional desenvolve texturas, procura por uma matéria-prima diferenciada, cria cores. 
 
A marca Rosa Chá, presente em vários países, como Grécia e Estados Unidos, enfatiza o 
conceito do exclusivo, e por isso comercializa biquínis que vão de R$ 120 a R$ 800. 
 
Na Carmen Steffens, de acordo com o diretor-presidente Mário Spaniol, o lema é o mesmo: 
criar peças exclusivas, sempre investindo em alta tecnologia e na qualificação da matéria-
prima. 
 
O curtume é próprio e Mário conta que já fabricava a matéria-prima para grifes como Gucci, 
Dolce &Gabana, entre outras, antes mesmo de optar por montar sua própria marca, criada em 
1993.  
 
Quem consome luxo, consome desejo, estilo, sonho, não compra necessidade, e o nosso papel 
é contribuir para a realização feminina conclui Mário.  
 
O diretor-presidente complementa que é a vaidade a responsável por estimular o consumo. 
Mário brinca que “vender sandálias de cristal de até R$ 1.500 afastam qualquer mulher da 
depressão. Compram para não ter de ir ao psicólogo”.  
 
A grife ruma forte para o exterior e o executivo garante: “a moda brasileira está em alta lá 
fora”. 
 
Leia Mais: 
 
Exclusividade e conforto são os argumentos das consumidoras 
 
Valéria Campanário, de 47 anos, e a filha Priscila, 27, já compravam Carmen Steffens, grife de 
calçados e bolsas, quando se tomaram proprietárias de uma franquia da marca no Rio Sul em 
outubro. 
 
- Sempre fui enlouquecida pela marca, sou cliente há sete anos. Tudo que eles lançavam, eu e 
minha filha gostávamos e comprávamos, até que resolvemos abrir a loja — relembra a 
empresária. 



 
Para Valéria, o que leva a mulher a pagar cinco, seis vezes mais por uma sandália é o desejo e 
a comparação com outras mulheres, que sempre reparam no que cada  uma veste. 
 
 
— O sabor de comprar um produto de grife é como um objeto de desejo, igual a uma jóia. 
Embora seja caro, o produto vale a pena, porque tem qualidade e não sai de moda - ressalta. 
 
Recomprar a coleção 
 
Valéria relembra a história de uma cliente, cuja residência, em Laranjeiras, foi assaltada. A 
jovem voltou à loja, chorosa, para recomprar toda a ultima coleção, novamente. "Deve ter sido 
uma ladra", brinca a empresária. 
 
Lucimara Parisi, diretora do Programa do Faustão da TV Globo, concorda que a qualidade, o 
acabamento e o conforto do produto são características fundamentais para se criar identidade 
com o produto. 
 
-  O design é arrojado. Que Louis Vuitton, que nada! Só uso as bolsas da Carmen StefFens, 
que não deixam nada a desejar às marcas internacionais - destaca. 
 
Outra cliente apaixonada pela mesma marca, a comerciante Graça Miranda garante não se 
preocupar com o preço do produto, mas privilegia a qualidade e o conforto. 
- Não é um calçado que a grande maioria das pessoas pode comprar, mas também não 
considero um preço exorbitante - diz Graça. 
 
A decoradora Zilma Giusti é fiel à marca Rosa Chá, moda praia feminina, há 15 anos. Tem em 
torno de 40 biquínis, além de comprar calças e blusas da grife. 
 
-  Guardo todos com o maior carinho, embrulho em papel de seda. Não discuto preço, mas 
prezo pela exclusividade do produto e pela sensualidade das peças - pondera. 
 
A empresária Clarice Kogut, dona da grife no Rio está animada com a boa fase no Estado. 
 
— Os resultados nas vendas me levam a planejar mais uma inauguração da Rosa Chá, em 
2009. Ainda não decidi se será em Ipanema ou Leblon - revela. 
 
 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 8 jun. 2008. Economia p. E4 – E5. 


