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As lingeries aproveitam a imagem de sensualidade da moda-praia brasileira para ganhar o 
mercado externo 

QUANDO VINÍCIUS DE MORAES E Tom Jobim 
imortalizaram as curvas da mulher brasileira na canção 
Garota de Ipanema, na década de 60, não imaginavam 
que o objeto de desejo das mulheres do mundo todo 
seria, na verdade, o biquíni. Hoje, a chamada moda-praia 
brasileira é uma referência em todo o planeta. "A mulher 
brasileira lida com seu corpo de uma forma mais natural 
e é isso o que as consumidoras estrangeiras querem: 
sensualidade sem vulgaridade", afirma a diretora do 
Ibmoda, Luciane Robic. Nos últimos tempos, sem alarde, 
os fabricantes brasileiros de lingerie estão seguindo o 
mesmo caminho aberto pelos biquínis e maiôs nacionais. 
Há cinco anos, países da África, do Oriente Médio, 
Mercosul e da União Européia, além de Japão e Estados 
Unidos, importam os produtos made in Brazil. Não há 
dados oficiais de exportação, porque 75% das 6,1 mil 
empresas brasileiras do setor são pequenas e micros, 
segundo dados do Sindivest, o sindicato do vestuário. 
Mas dados levantados pelo 5.º Salão Brasileiro de 
Lingerie - que ocorreu neste mês em São Paulo - revelam 
que o setor produziu 739 milhões de peças, o que gerou 
um faturamento de R$ 4 bilhões. De 2005 a 2007, o 
mercado cresceu 22% e a previsão para 2008 é de um 
aumento de 15%. O que seduziu os estrangeiros foram 
as mesmas características presentes na moda-praia. As 
cores são mais vivas. Além disso, a modelagem e o corte 
das peças brasileiras ressaltam a sensualidade feminina 
e, como se adaptam às formas do corpo, proporcionam 
mais conforto. 

 

LOJA DA HOPE: a marca usa a sensualidade de mulheres 
brasileiras, como Juliana Paes (abaixo), para entrar no 
mercado europeu de roupas íntimas 

 

MASIJAH, PRESIDENTE DA 
DARLING, E VILELA, FRANQUEADO 
EM PORTUGAL: de olho nas 
consumidoras portuguesas e 
espanholas das classes A e B 



 
E as empresas aproveitam a oportunidade. No ano passado, 
Ronald Masijah, presidente da Darling, licenciou a marca na 
União Européia para o português Ricardo Vilela e há seis meses 
uma lojaconceito está funcionando na cidade do Porto. "Já 
estamos no azul", aponta Vilela. A assinatura da empresa lá 
fora é Darling Brasil, para vincular a marca à sensualidade 
brasileira. Masijah espera que as vendas externas representem 
5% do faturamento a partir de 2009. "A marca está sendo 
muito bem-aceita pelas portuguesas, espanholas e 
consumidoras do Leste Europeu que nos visitam 
constantemente", comenta o português Vilela. Antes de 
conquistar a licença da Darling, Vilela fez uma pesquisa de 
mercado em Portugal. "Verificamos uma lacuna no segmento 
lingerie para o público feminino das classes A e B e, como o 
biquíni brasileiro conquistou de vez as mulheres estrangeiras, 
enxergamos esta oportunidade", reitera Vilela. Até o fim do 
ano, os empresários querem abrir mais sete unidades com 
franqueados, cujo investimento mínimo é de 120 mil euros e a 
estimativa de faturamento é de 350 mil euros por ano. Em 
cinco anos, 45 lojas devem estar espalhadas nas regiões da 
Grande Lisboa, Porto e Algarve. "Portugal é a porta de entrada 
por causa da facilidade com a língua, é geograficamente mais 
próximo, além de ser um mercado relativamente pequeno", diz 
Masijah. 

A Hope segue o mesmo raciocínio e vai se instalar no país em 
setembro, com uma loja em um shopping em Cascais. "Fizemos 
um pequeno teste de mercado e a aceitação foi surpreendente", 
afirma Sandra Chayo, diretora de marketing da Hope. "O Brasil está na moda e nossas 
lingeries são cobiçadas pela estética e pelo conforto. As lingeries de lá têm um design mais 
careta." Até 2010, a Hope deve abrir três lojas em Portugal. Pelo visto, a concorrência no 
Exterior vai ser entre as marcas made in Brazil. 

Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 569, p. 58-59, 27 agosto. 2008. 

 

 

 


