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Enquanto os estilistas dos Estados Unidos revelam suas coleções de primavera na semana da 
moda de Nova York, que começa hoje, muitos deles pretendem compensar os descontos 
exigidos por lojas de departamentos americanas ao cortejar varejistas em outros países. A 
Oscar de la Renta espera que compradores de 25 lojas não-americanas assistam a seu desfile 
quarta-feira, em vez dos três ou quatro que fizeram a viagem em outras ocasiões, diz Alex 
Bolen, diretor-presidente da grife nova-iorquina.   
 
O estilista de roupas masculinas John Varvatos, que há nove temporadas apresenta sua linha 
em Nova York, não está participando da semana nesta estação. Ele exibiu sua coleção em 
Milão em junho como parte de um esforço da controladora da grife, a VF Corp., da Carolina do 
Norte, de reforçar as vendas na Europa e Ásia.   
 
Os estilistas Thakoon Panichgul e Derek Lam, por sua vez, acrescentaram barras mais longas 
e, no caso de Lam, mangas compridas, para atrair compradores do Oriente Médio. Lam planeja 
revelar seus novos estilos somente em seu showroom, não na passarela.   
 
Os designers estão respondendo ao decepcionante estado do consumo nos EUA, que tem 
levado varejistas a reduzir pedidos até para roupas de grife. As lojas costumam fazer 
encomendas em encontros marcados no showroom depois dos desfiles no Parque Bryant, em 
Manhattan.   
 
Mas com as vendas de agosto ainda ruins, alguns varejistas americanos têm enviado sinais de 
que não vão comprar tanto quanto em anos anteriores. "Vamos ser muito conservadores" nas 
compras de modelos de grife, disse o diretor-presidente da Saks Inc., Stephen Sadove, a 
investidores em fins de agosto, ao explicar como os altos e baixos da bolsa deixaram os 
americanos ricos inseguros sobre suas finanças.   
 
A queda do dólar está ajudando as grifes a seduzir varejistas estrangeiros. "A economia aqui 
está simplesmente terrível. O dólar está horrível, o que torna o poder de compra deles 
maravilhoso", diz Carmen Marc Valvo, que vende vestidos de US$ 600 que chegam ao 
consumidor com etiquetas de US$ 1.500 a US$ 3.000 em lojas sofisticadas, como a Saks Fifth 
Avenue.   
 
Embora o dólar tenha subido recentemente, ela acrescenta: "O que oferecemos, pelo preço 
que oferecemos, faz isso ser um doce para os europeus". Ela planeja levar sua coleção 
primavera a um showroom em Paris pela primeira vez, depois de fazer seu costumeiro desfile 
em Nova York, para poder atingir varejistas da Europa e do Oriente Médio.   
 
Outra coisa que os estilistas americanos têm a seu favor é que eles apresentam estilos novos 
mais freqüentemente do que os europeus. "Com os europeus, você não tem tantos 
lançamentos e ter novidade na loja toda a hora é ótimo", diz Laura Larbalestier, uma 
compradora da Selfridges & Co., de Londres, que tem se sentido mais confortável com o estilo 
americano ultimamente.   
 
As roupas do estilista Phillip Lim venderam bem na rede britânica de lojas de departamento, 
diz Larbalestier, o que lhe deu confiança para acrescentar outros designers americanos, como 
Panichgul. Na semana que vem, ela planeja checar algumas marcas americanas, como Rodarte 
e Erin Wasson.   
 
Mas virar global pode ser arriscado para estilistas americanos, muitos dos quais tocam 
pequenos negócios sem muito suporte financeiro. O estilo americano nem sempre se encaixa 
bem em outros países, e não há garantia de que mercados emergentes como Brasil, Rússia ou 
China continuarão a crescer. Alguns estilistas dizem que suas vendas na Europa já estão 
enfraquecendo.   
 



"Quando as coisas não estavam dando certo em Nova York nos anos 80 e 90, as pessoas 
diziam: 'bom, há bons negócios no Japão'", observa a estilista Vera Wang. Mas então o 
mercado de luxo no Japão empacou. Ainda assim, Wang vai abrir um armazém na China este 
ano, de modo que ela possa despachar mais rapidamente para clientes no Extremo Oriente.   
 
O desaquecimento econômico está acrescentando urgência à investida além-mar dos 
designers. Tracy Reese, cujas vendas nos EUA começaram a capengar este ano, contratou um 
distribuidor em Londres no mês passado para arrumar clientes na Itália, Espanha, Irlanda e 
Alemanha. Ela espera que as vendas internacionais, que hoje contribuem para 15% de seus 
negócios, vão gerar 25% das vendas no fim do ano que vem.   
 
Na Oscar de la Renta, o faturamento total subiu 25% este ano, mas as vendas internacionais 
estão mais fortes e agora respondem por 30% do total, diz Bolen. A companhia planeja abrir 
butiques na Harrod's, em Londres, e na Saks da Cidade do México este mês, juntamente com 
lojas em Atenas e Madri ainda este ano. Uma loja em Moscou também está nos planos.   
 
Algumas grifes pequenas dizem que têm pouca escolha, senão globalizar. "Sabíamos que se 
quiséssemos sobreviver tínhamos de fazer isso", diz a designer de trajes para a noite Pamella 
DeVos, que já vestiu celebridades como Angelina Jolie com sua marca Pamella Roland. Várias 
lojas especializadas dos EUA que vendem sua linha fecharam e as vendas no atacado no país 
não cresceram em 2007, diz ela.   
 
Em resposta, ela pôs o pé na estrada, exibindo sua coleção num showroom em Paris este ano. 
Em outubro, ela planeja um desfile e festa em Dubai em conjunto com uma mostra na Saks 
Fifth Avenue de lá. Ela espera que as vendas internacionais gerem 40% de sua receita até 
2010, 25% mais que agora, e diz que as vendas este ano estão com pequena alta, devido a 
novas encomendas de lojas na Rússia, Japão e França.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 set. 2008, Tendências & Consumo, p. B6.  


