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A imagem de uma cultura tropical pode limitar um pouco o verdadeiro potencial de moda do 
Brasil. A conclusão é do estilista mineiro Gustavo Lins, radicado há duas décadas na França e 
membro da Câmara Sindical Francesa de Alta Costura. "O fato de a moda brasileira ser 
baseada no estilo balneário restringe o desenvolvimento comercial", afirma o estilista, para 
quem é preciso ir além do estereótipo para poder progredir. "O Brasil é a esperança de uma 
moda criativa para toda a Europa." Gustavo Lins foi um dos convidados a se apresentar no 
seminário "O Valor da Moda" e fez uma palestra junto com o cônsul-geral da França no Rio de 
Janeiro, Hugues Goisbault, no primeiro dia do evento. O cônsul apresentou dados da indústria 
francesa, que movimenta anualmente cerca de 10 bilhões de euros - dos quais 3,7 bilhões de 
euros com exportações (dados de 2006). Em entrevista ao Valor, o diplomata e o estilista 
traçaram um comparativo entre as indústrias brasileira e francesa de moda. "A metodologia de 
criação, a logística de distribuição e criação de marcas fortes são coisas que o Brasil pode 
aprender com a França", afirma Lins  
 
Segundo ele, a indústria de moda francesa é muito vertical com uma estrutura próxima à da 
indústria pesada. "O rigor da indústria francesa é o que faz dela lucrativa e respeitada", afirma 
o estilista. Outro ponto a ser considerado é o que Lins chama de "a lógica da alta costura". É 
ela que acaba desencadeando um processo de desenvolvimento de franquias, de licenças em 
torno do prêt-à-porter (vestuário), de perfumes e acessórios. "A locomotiva que é a alta 
costura dá o tom para os demais negócios."   
 
Segundo Lins, o governo francês ainda dá uma mão, incentivando as pequenas casas de moda 
com verbas, para que elas ganhem visibilidade - como é o caso da grife Gustavo Lins. "Os 
membros convidados da Câmara Sindical, mesmo marcas estrangeiras radicadas na França, 
recebem uma ajuda para a realização de desfiles", diz o estilista. Mas, para isso, elas precisam 
atender a certos critérios - como serem exportadoras.   
 
Entre as grifes brasileiras mais conhecidas dos franceses, segundo Lins, estão a Havaianas, a 
Natura e a Ellus. "As riquezas naturais do país dão ao francês uma idéia de abundância, 
inclusive no quesito criatividade", afirma o estilista. "A maneira como as marcas brasileiras 
interpretam as tendências internacionais dão ao Brasil uma imagem pra lá de simpática." 
Resta agora aproveitar a onda a favor para tentar abocanhar um naco dos 7,43 bilhões de 
euros que a França importa, entre artigos de vestuário. "Cerca de 30% disso vem da União 
Européia", diz o cônsul Hugues Goisbault. De acordo com o diplomata, outros 24% vem do 
sudoeste da Ásia e cerca de 20%, da África. "O Brasil tem potencial para ganhar o mercado 
francês", diz Goisbault. Lins concorda: "É uma ótima oportunidade para o Brasil promover as 
suas marcas na Europa, explorados outros códigos, além do aspecto tropical", afirma. Para 
isso, de acordo com Lins, será necessário mostrar o Brasil em suas várias vertentes e 
realidades. O interior do Brasil, que é tão rico, quase não é conhecido. "No Cerrado, por 
exemplo, o sol é tão forte que as cores são esmaecidas com tons acinzentados", diz Lins.  
 
Formado em arquitetura, Gustavo Lins guarda da antiga profissão a maneira de ver a roupa 
como uma obra arquitetônica, onde os ombros e as pernas são as estruturas de sustentação. 
Lins já trabalhou como modelista para as marcas Louis Vuitton, Jean Paul Gaultier e Kenzo. 
"Para mim, a roupa é como um espaço: eu a construo, mas é a pessoa, com a sua 
personalidade, que vai ocupá-la", afirma.   
 
Goisbault comentou o impacto da crise financeira global na indústria da moda francesa. "A 
França é um país que sabe muito bem se organizar em períodos de crise." Segundo o 
diplomata, a sobriedade da indústria, qualidade dos produtos e os valores das marcas são a 
chave para espantar uma possível baixa no consumo.   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2008, Especial O Valor da Moda, p. F1-F6. 


