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Uma das novidades desta edição do São Paulo Fashion Week, evento de moda que começa 
hoje e termina na próxima segunda-feira, é o desfile da Rosa Chá Homem, com 44 looks 
modernos e sofisticados para eles. É a realização de um sonho do empresário e estilista Amir 
Slama o fundador da marca de moda-praia que hoje pertence ao grupo Marisol.  
 
Inspirado na arte contemporânea brasileira, Slama propõe uma moda despojada para o 
homem usar em seu fim de semana, como diz. São camisas, bermudas e calças em linho, 
lycra, tricoline nas cores laranja, verde e fumê, que fazem referência à fotografia, escultura e 
pintura nacionais, tanto na textura, quanto na cartela de cores e estamparia.  
 
O desfile marca o retorno da marca às passarelas de São Paulo. O feminino, porém, continua a 
ser apresentado na Semana de Moda de Nova York. "Exportamos cerca de 18 mil biquínis para 
os Estados Unidos por ano, de uma linha de produção total de 500 mil. Mas queremos 
aumentar este número. Por isso, o feminino da marca continua a ser apresentado lá", explica 
Slama.  
 
Slama conta que era um grande desejo seu levar para as passarelas suas criações masculinas. 
"Agora consegui mais tempo para me dedicar à moda masculina", afirma o estilista. Os 
motivos? "A moda masculina conquista cada vez mais espaço. Não podemos nos esquecer de 
que os homens também consomem muita moda", observa. Assim como o feminino, o 
masculino da marca promete ter como diferencial os detalhes.  
 
Quando Slama começou a vender seus biquínis no exterior, criou dois formatos diferentes - um 
para a Europa e outro para os Estados Unidos, sempre maiores que os brasileiros. "Hoje, o 
biquíni diminuiu de tamanho fora do Brasil. Passaram a usar as dimensões brasileiras", 
orgulha-se Slama. Ele observa, que, em contrapartida, as peças para as mulheres brasileiras 
aumentaram de tamanho.  
 
Outra contribuição da Rosa Chá, em território nacional, foi a mudança de foco. "As mulheres 
passaram a destacar a parte superior do corpo, enquanto a parte inferior aumentou para 
proporcionar mais conforto", afirma.  
 
Paz entre os biquínis  
 
Este lustro "chique" da Rosa Chá (além das dimensões maiores, a marca usa bordados, 
aplicações, pedras e miçangas) teria feito com que o concorrente David Azulay, proprietário da 
carioca Blue Man tivesse dito, ainda no fim da década passada, que Slama fazia biquíni para 
paulista, para uso em piscina, acompanhado de laquê e salto alto. Slama afirma que não 
guarda ressentimentos de Azulay.  
 
Também Azulay considera a polêmica coisa que passou e quer esquecer as rivalidades. "Biquíni 
é estado de espírito, não de geografia. Não existe essa demarcação de praia e piscina. Se a 
mulher vai para a montanha também vai usar biquíni", desconversa Azulay, de volta à São 
Paulo Fashion Week, depois de pelo menos quatro edições na Fashion Rio.  
 
A marca hoje capitaneada por David Azulay foi lançada em 1972 com o sucesso daquele ano: 
um biquíni de jeans envergado por Rose di Primo, musa da década e inventora, meio por 
acaso, da tanga. "Foi um verão maravilhoso", relembra. À essa altura, os ingleses, encantados 
com Rose di Primo, já haviam cravado em reportagens depois de Carmem Miranda, café e Pelé 
o Brasil inventou um novo produto.  
 
Rose, beleza tida como natural, sem as plásticas de hoje, criou a tanga depois de participar de 
um concurso na Praia de Copacabana em 1971. Era um concurso para "enrolar as partes do 
biquíni". E a Blue Man, logo de início, ao fazer o biquíni de jeans usado por Rose só precisou 
contabilizar os lucros  
 



Depois do início glorioso, o mais outonal collant, também foi um sucesso da Blue Man, em 
matéria-prima da fase pré-elastano (lycra). Com o êxito, mais filas naquela que era então a 
única loja da marca, em Ipanema. Em 1974, novo hit, maiôs e biquínis em vermelho, marinho 
e branco, as cores da bandeira norte-americana, também viraram coqueluche. Mais tarde, o 
conceito tropical com algodão, bananas, flores e araras, peças que foram parar nas mãos da 
marca de moda italiana Fiorucci, febre do início da década de 80.  
 
Na São Paulo Fashion Week, a Blue Man apresentará coleção inspirada em etnias e digitais. Na 
prática, pixels misturados a estampas e cores brejeiras. Azulay volta ao evento por considerá-
lo "mais profissional". Para ele, não dá para negar a importância desta semana de moda. 
"Antigamente lançávamos o verão em setembro, sendo que hoje lançamos em junho, 
aumentando assim as nossas vendas."  
 
Nova executiva  
 
Depois da boa estréia em janeiro, Dudu Bertholini e Rita Comparato fazem sua segunda 
coleção para a Cori. A dupla, à frente da marca Neon, também integrante da São Paulo 
Fashion Week, imprime personalidade própria à Cori, sem romper de todo com os valores 
desta que é uma das marcas femininas brasileiras mais tradicionais. "As mãos são as nossas, 
mas sempre estamos de olho na Cori e em sua consumidora que é urbana e forte", destaca 
Bertholini.  
 
A cliente da Cori também tem grande apetite por roupas de trabalho. A marca é conhecida 
pela excelência em alfaiataria e os estilistas jamais poderiam deixar blazers, tailleurs e 
terninhos de lado. "O forte da marca é mesmo o paletó, as roupas encorpadas", define. Um 
contraponto à consumidora da Neon, de astral mais relax e ávida por muitas estampas 
coloridas.  
 
Mas apesar da liturgia do ofício, com o necessário respeito às formalidades, a cliente da Cori 
dispensa excesso de sisudez, mesmo de tailler. "Ninguém quer saber mais de uniforme", diz 
Bertholini. A modernidade aparecerá no jogo do formal-informal em silhuetas mais fluidas, 
com calça de seda, cetim ou de linho. Ou na pantolona com spencer. Ou no terno em cetim 
estampado.  
 

 
Leia mais: 
 
Moda é dinheiro em sua definição mais simples 
Alexandre Staut 
 
"Motainai" é a palavra japonesa que traduz a 25 São Paulo Fashion Week (SPFW). Significa a 
atitude de valorizar a natureza, e vai de encontro ao tema desta edição, que celebra os 100 
anos da imigração nipônica.  
 
Uma das atrações do projeto é a vinda ao Brasil do estilista japonês Kenzo Takada, criador da 
grife que leva seu nome. Ele participa de um seminário, no qual aborda o processo de 
construção de uma marca global, além do "japonismo", movimento da década de 1980 que 
imprimiu novas proporções à moda.  
 
Entre as 49 grifes que participam da edição, que investiram cerca de R$ 7,5 milhões, estão a 
Maria Garcia, a Reserva e a Colcci (que traz de volta Gisele Bündchen às passarelas 
paulistanas). Três grifes retornam ao calendário: Pedro Lourenço, Blue Man e Rosa Chá, que 
apresenta sua coleção de moda masculina. Na entrevista a seguir, Borges fala sobre como a 
moda pode gerar riquezas, risco-Brasil, entre outros assuntos.  
 
Gazeta Mercantil A agência de classificação de riscos Standard & Poor’s classificou o Brasil com 
grau de investimento, um "selo" de garantia para os papéis brasileiros emitidos no exterior. 
Como este anúncio pode interferir no setor da moda?  
 



Um dado como este muda definitivamente a visão que o mundo faz do Brasil, e o mais 
importante, é que muda também a nossa própria visão de País. Temos que assumir o 
compromisso com a produção e a qualidade, questões pouco usuais da política do País. Isto 
nos coloca com uma responsabilidade e oportunidade únicos. Apresentar um Brasil moderno, e 
não aquele velho País dos oportunistas de plantão. Gazeta Mercantil - Poderia também 
contribuir para a exportação de nossas roupas, de nossa moda?  
 
Claro que sim. Moda é dinheiro, na forma mais prática e simples de definir.  
 
Gazeta Mercantil A economista Ana Carla Fonseca classifica o evento como um dos únicos do 
calendário nacional capazes de gerar lucros por meio da cultura...  
 
Fico imensamente orgulhoso quando somos citados... É claro que estamos no meio de um 
processo de longo prazo, mas já podemos ver os resultados expressivos deste processo. Tanto 
na qualidade do design, quanto na valorização da auto-estima de um povo que sempre ficou 
subjugado como secundário.  
 
Gazeta Mercantil Poderia comentar sobre o tema escolhido para a edição?  
 
O ponto mais importante disto tudo é que o Japão foi fundamental para que o mundo visse a 
moda de outra forma. Foi com o trabalho deles que a moda se globalizou.  
 
Gazeta Mercantil O que fazer para que o caso I’M não se repita?  
 
Estamos vivendo um momento novo para o negócio da moda no Brasil. Estamos bebendo um 
remédio amargo, mas necessário para que esta experiência sirva como transformação no 
futuro.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 jun. 2008, Plano Pessoal, p. C12. 


