
Excesso de 'brasilidade' pode prejudicar setor  
 
Uma das maneiras de fomentar a exportação da moda brasileira talvez seja investir num estilo 
mais ....europeu! É isso mesmo. Essa é a sugestão do relações públicas da butique 
multimarcas Colette, de Paris uma das referências da moda de vanguarda na Europa. "Os 
japoneses se inspiraram na moda européia e foram muito bem recebidos", diz Guillaum 
Salmon, referindo-se ao movimento que ocorreu na moda européia dos anos 80, quando 
japoneses como Kenzo, Rei Kawakubo e Yohji Yamamoto "tomaram" Paris, com seu estilo 
vanguardista. "Eles fizeram uma simbiose entre a cultura e a tradição do Japão com a 
qualidade que os ocidentais esperam." Para Salmon, o que pode ainda barrar a entrada da 
moda brasileira no mercado europeu talvez seja a insistência em vender uma idéia "tropical" a 
todo custo. "Para um inglês, por exemplo, acostumado ao tempo nublado e frio, esse excesso 
de ´brasilidade´ pode não ser bem captado", afirma o executivo.   
 
A Colette , que já comercializou algumas marcas nacionais, como Melissa, Isabela Capeto e 
Alexandre Herchcovitch, enviou uma compradora ao Claro Rio Summer, para prospectar novas 
marcas. A butique costuma sair à frente dos modismos que vão pegar entre os consumidores 
franceses e por conseqüência também os europeus mais antenados. "Estamos sempre muito 
curiosos para ver os novos criadores brasileiros", diz o relações públicas da Colette. Dividida 
em três andares, a butique fica na Faubourg Saint-Honoré, no coração do comércio chique de 
Paris. "Nos últimos cinco anos, a moda brasileira ganhou dinamismo e a quantidade de 
informação que temos sobre ela cresceu muito", diz Salmon. "Isso foi graças a lançamentos de 
coleções das marcas que são feitos em Paris, como os das coleções de Isabela Capeto uma 
estilista que gostamos muito."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2008, Especial O Valor da Moda, p. F1-F6. 


