
O tênis que pegou no pé dos franceses
UM BRASILEIRO legítimo brilhou
no Ethical Fashion Show, feira
que reuniu em outubro, em Paris,
marcas adeptas do chamado
comércio justo. A estrela foi o
Veja, um tênis made in Brazil que
caiu nas graças dos fashionistas
franceses desde o seu lançamento,
em fevereiro de 2005, e tem
provocado um corre-corre às lojas
mais moderninhas do país.

O Veja, ou "Veja", como dizem
os franceses, está fazendo sucesso
no exterior antes mesmo de ser
lançado em sua terra natal. "Por
causa da revista homônima, ainda
não podemos vendê-lo no Brasil",

diz Aurélie Dumont, responsável
pela área de comunicação da Veja.
"Temos de mudar a marca."

Inspirados nos tênis de
vôlei fabricados no Brasil nos
anos 1970 e com um toque dos
modelos clássicos da Adidas e
da Puma, o Veja é uma criação da
dupla francesa François Ghislain
Morillion e Sébastien Kopp. Depois
de terminarem a faculdade, os
garotos de 28 anos deram a volta
ao mundo estudando iniciativas
de comércio sustentável. Eles
reuniram toda essa bagagem
no projeto Juste Planéte (www.

justeplanete.org) e logo correram
para pôr as idéias em prática.

Nasceu então o Veja, um
tênis produzido com algodão
ecológico cultivado por pequenos
produtores familiares no Ceará,
borracha selvagem da Amazônia e
couro ovino do Rio Grande do Sul.
A marca adquire 4 toneladas por
ano de matéria-prima cultivada
de acordo com técnicas que
preservam o meio ambiente.
São fabricados 50 mil pares por
ano, o que movimenta € l milhão.
O tênis custa US$ 85, pois
o preço da matéria-prima é
propositalmente mais alto,

para dar boas condições
de vida aos produtores.

Com muito marketing, o
Veja extrapolou os limites da
comunidade ecológica para invadir
o mundo fashion. Seu lançamento
envolveu desde uma festa de
arromba no badaladíssimo
Palais de tokyo, em Paris, até a
participação em feiras renomadas
como a Bread & Butter, de
Barcelona, e o convite à estilista
Christine Phung para assinar uma
coleção. Afinal, a publicidade -
mesmo a "orgânica" - ainda é a
alma do negócio. (Adriana Setti
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