
Elas invadiram as praias
Quem são as empreendedoras brasileiras que fazem sucesso
no exterior vendendo biquínis no mercado internacional de luxo

Mahanne Piemonte

s biquínis destas páginas não es-
tão nas passarelas da São Paulo
Fashion Week. Raramente podem

ser vistos nas areias do litoral norte de São
Paulo ou no disputado Posto 10 de Ipa-
nema, no Rio de Janeiro. A praia dessas
peças é outra. É bem provável encontrá-
las sob o sol de Saint-Tropez, na França,
na Ilha de Capri, na Itália, ou nos resorts
mais exclusivos do Brasil. Bem longe de
qualquer aglomeração ou vendedor de
milho. Não, não se trata de nenhuma li-
nha de praia das grifes internacionais, são
todos, sim, "made in Brazil". Feitos por
paulistanas bem-nascidas que circulam
nas rodas elegantes e descoladas da cidade.

Amália Spinardi, de 40 anos, foi a pio-
neira dessa linhagem.
Criou a Jo De Mer
enquanto desfrutava a
gravidez em um ano sa-
bático. Isso foi em 2004,
Ex-editora de moda e
apaixonada por biquí-
nis, ela não conseguia
encontrar tamanhos
que acomodassem as
transformações de seu
corpo. "Passei a usar modelos que com-
prei na Europa, porque em alguns lugares,
como em Capri, pega até mal usar o bi-
quíni típico brasileiro", diz. Para Amália, o
"dress code" desses lugares pede um pou-
co mais de elegância e de pano e detalhes
como argolas e ponteiras de metal.

Bingo! Amália acabava de descobrir um
nicho ainda pouco explorado pelo merca-
do da moda nacional. Apesar de, segundo
o Instituto de Estudos e Marketing Indus-
trial, o Brasil ter exportado em 2007 cerca

de 3 milhões de biquínis. Ainda há poucas
grifes nesse nicho, a linha praia de luxo.
São coleções com acessórios como lenços,
batas 100% algodão ou caftans 100% seda
para compor o visual elegante de quem sai
da praia e vai almoçar à beira-mar. Nada
que se assemelhe com uma canga enrolada
na cintura.

Na época, ela era casada com o de-
signer de jóias lack Vartanian, que tem
loja própria em Nova York e vende suas
coleções nas Barney's, de Chicago, Los
Angeles e Nova York. A relações-públi-
cas americana dele achou que, além dos
biquínis, Amália tinha uma boa história
para contar. "Como editora de moda de
uma revista para adolescentes, eu havia
trabalhado com todas as supermodelos no

início da carreira delas e
da minha", afirma. Com
esse apelo, a TO De Mer
ganhou as páginas da
Vogue America e logo
caiu nas graças da atriz
)ulianne Moore - que
quando esteve no Bra-
sil para o lançamento
do filme Ensaio sobre
a Cegueira levou dois

modelos -, da modelo Gisele Bündchen e
de muitas socialites brasileiras que passam
o verão nos balneários mais elegantes (e
caros) do mundo. O modelo clássico da
Jo De Mer, o Vai (de Valentino, o estilista
italiano), um top com argola no meio e
calcinha maior, é vendido no Brasil por
cerca de R$ 200. Em Nova York, é encon-
trado por até US$ 198. Se pensarmos que
um modelo com a marca Pucci, o italiano
criador das estampas geométricas ultra-
coloridas clássicas dos anos 60, custa .
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em média US$ 250, nossos biquínis estão
bem cotados no mercado externo.

História parecida tem Vanda Jacinto
Goulart, de 29 anos, e sua Beach Cou-
ture. Depois de uma temporada de qua-
tro anos em Londres, ela não conseguia
encontrar biquínis confortáveis e com
tecidos diferenciados. "A Lenny (estilis-
ta carioca) fazia isso aqui no Brasil, mas
para um público mais velho", diz. Come-
çou a elaborar as peças, entrou em con-
tato com uma representante íondrina e
na primeira coleção vendeu mil biquínis
para a Grécia. A empresa está na terceira
coleção e seu foco é o mercado externo.
Tem pontos-de-venda no Oriente Mé-
dio, na Irlanda, na Grécia e em Londres,
na badalada Top Shop, onde um biquíni
custa em média 150 euros. No Brasil fi-
cam menos de 10% das peças, vendidas
na Daslu e na NK Store. Para atender à
demanda do exterior, ela criou uma mar-
ca mais barata, que usa tecidos menos
nobres e é confeccionada na China.

AS "novatas" no negócio são Giu-
Hana Romano, de 32 anos, e sua sócia, Fa-
biana Delfim, de 33 (Fabiana é filha do ex-
ministro Delfim Netto). A linha Maré, da
grife Giuliana Romano, será lançada com
apenas 12 peças de cada tamanho. Tem
estamparia exclusiva, ponteiras em doura-
do ou algemas como enfeite, que levam a
assinatura de Jack Vartanian. A exportação
fica sob o comando de Fabiana, que por 12
anos trabalhou no mercado financeiro e
decidiu montar o próprio negócio. De luxo.
"Nosso biquíni é para mulheres viajadas,
que têm informação de moda e gostam de
acabamento diferenciado" diz Giuliana,
responsável pela criação. Elas acreditam
que o público que paga R$ 200 por essas
peças é parecido com elas. "Acabei de vol-
tar de Saint-Tropez e estava todo mundo
usando saruel (calça soltinha de origem
asiática), por isso colocamos na coleção",
afirma Fabiana.

É provável que o publicitário Nizan
Guanaes não saiba exatamente o que é
uma calça modelo saruel, mas, atento a
esse movimento, ele criou uma semana de
moda só para os biquínis brasileiros, a Rio
Summer. Os desfiles serão realizados no
Forte de Copacabana, de 5 a 8 de novem-
bro. Os salões do Hotel Fasano servirão de
base para os showrooms das marcas, onde
compradores internacionais deverão fazer
negócios para magazines de luxo como os
ingleses Harrods e Selfridges.
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