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No mercado internacional, o jeans brasileiro tem fama de realçar o corpo feminino, mas para 
fazer frente à concorrência global, vai ter que caprichar em outra curva: na de vendas. "O 
mercado europeu está lotado de grifes e as brasileiras terão que oferecer algo de especial e 
realmente diferente se quiserem ter chance de sucesso", diz a inglesa Ros Hibbert, diretora da 
Line, consultoria especializada no mercado têxtil, em particular no segmento de jeans.   
 
Segundo Ros, na Europa, as marcas brasileiras não têm muita exposição e a maioria é 
desconhecida. "Pessoalmente, conheço a Alexandre Herchcovitch e a John John e 
recentemente ouvi falar da Colcci, que expôs na feira B&B, em Barcelona". Segundo Ros, o que 
até então foi tido como vantagem, pelos estilistas brasileiros, pode estar atrapalhando o 
sucesso internacional. "O jeans brasileiro é reconhecido por deixar o corpo 'sexy'. Isso é bom 
para o segmento feminino, mas péssimo para o masculino", diz Ros.   
 
Além de dirigir a Line, Ros é autora do livro "Textile Innovation, Contemporary and Traditional 
Materials". Ela mostra dados globais: entre 2004 e 2007, os preços das roupas de jeans caíram 
1,3% e o número de peças produzidas cresceu 3,5%. Isso significa mais competição. "A 
vendas de jeans nos países desenvolvidos estão caindo, mas elas crescem em lugares como 
China, a Índia, o México e o Brasil." Para aproveitar essa oportunidade, porém, uma grife de 
jeans precisa apostar em vários pilares: "O sucesso vem da combinação entre confiança nos 
valores, inovações tecnológicas, estilo e design. Tudo isso precisa ser difundido para o público-
alvo, por meio das mídias certas", diz Ros. Nada simples, em resumo.   
 
Entre as que conseguem unir tradição e inovação está a Levi´s, a marca mais reconhecida do 
universo de jeanswear. E investir no varejo é uma estratégia importante. "Várias marcas, 
como as italianas Diesel e Replay optaram por serem varejistas também para ter controle 
sobre a sua imagem em cada ponto de venda."   
 
Não basta ter um produto de qualidade, se a sua imagem não for trabalhada adequadamente. 
O empresário Valdemar Iódice, dono da Iódice, apesar de ser experiente na produção de 
jeans, optou por não exportar o produto. "Atualmente, eu exporto uma linha de roupas de 
jérsei e a coleção de prêt-à-porter, para o mercado americano", diz Iódice. Primeiro, diz, é 
preciso construir uma marca conhecida no exterior, para depois brigar por uma fatia do 
segmento jeanswear - caminho mais longo e nem sempre trilhado por empresários brasileiros. 
"Eu já vi grife brasileira fazer barulho porque tinha conseguido um 'corner' num grande 
magazine. Semanas depois, o 'corner' havia sumido e as calças estavam na liquidação."   
 
Quando o assunto é jeans, é impossível não mencionar o segmento premium - que tornou o 
que era uma simples calça de algodão num traje de luxo - explorado por marcas como as 
americanas Seven e True Religion e a italiana Diesel. "O fenômeno do jeans premium vai 
continuar, para agrada um consumidor que pode pagar caro e aprecia exclusividade", diz Ros. 
Esse segmento cresce particularmente em cidades como Tóquio e Los Angeles.   
 
Até a gigante Lee, que pertence ao grupo americano VF Corporation, que fatura US$ 8 bilhões, 
rendeu-se ao mercado premium. Atualmente, 70% das calças Lee vendidas no país são de 
produção nacional. Em setembro, a linha premium estréia no país. "São calças produzidas na 
Europa e que chegarão custando entre US$ 300 e US$ 350", diz Ronald Grunwald, diretor 
comercial da Lee no Brasil.   
 
Além de falar de mercado, Ros também vai tratar de matérias-primas e inovações tecnológicas 
na produção de denim, em sua palestra, em São Paulo. Entre as novidades na produção de 
denim está o uso de materiais ecológicos, como o algodão orgânico e o poliéster reciclado. Os 
fios elásticos também estão em alta, por trazerem mais conforto e caimento melhor, além das 
fibras naturais, como linho, cânhamo, bambu, seda e lã, usados na mistura com o algodão, 
para criar produtos mais sofisticados.   
 



Japão e Itália seguem produzindo as melhores matérias-primas para a produção de roupas de 
jeans. "O beneficiamento, que têm papel-chave na produção de um jeans com apelo fashion, 
não tem recebido a devida consideração dos fabricantes brasileiros", diz Ros. Por enquanto, 
avalia, o denim nacional é eficiente nos segmentos médio e popular.   
 
Ros está no Brasil a convite da Tavex Corporation e fará uma palestra amanhã à tarde em São 
Paulo. A empresa, resultante da união da espanhola Tavex com a brasileira Santista Têxtil, 
fatura, globalmente, mais de 388 milhões de euros e tem capacidade de produzir 185 milhões 
de metros de denim. Tem 4% do mercado mundial de denim e possui 11 fábricas no Brasil, 
Chile, Argentina, México, Espanha e Marrocos.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 ago. 2008, Serviços, p. B4. 


