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REPORTAGEM Moda

Qual é a tendência da próxima 
estação? A resposta não sairá 
dos croquis dos estilistas e tam-
pouco das passarelas das novas 
coleções, e sim das mentes que 
dirigem e ditam a moda brasileira: 
as associações do setor, o Minis-
tério do Turismo, os estilistas e 
toda a cadeia produtiva devem 
lançar um conselho nacional de 
moda e instituir o sistema de 
moda brasileiro, que envolve oito 
elos dessa indústria — confecção 
e têxtil (Abit), calçados, couro, 
gemas e joias, cosméticos, aces-
sórios (dos segmentos de couro 
e calçados), criação (Abest) e 
governo (Apex).

A ideia, que está em gestação 
e pode ser oficializada a partir 
desta 27a edição da São Paulo 
Fashion Week (SPFW), é elevar 
a indústria brasileira de moda 
a um novo patamar em termos 
de qualidade, competitividade e 
relevância. Para tanto, a Associa-
ção Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção (Abit), a Asso-
ciação Brasileira de Estilistas 
(Abest) e a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex), em 
conjunto com representantes 
dos demais setores, decidiram 
trabalhar juntos por essa meta.

Esse projeto começou com 
a SPFW, em 1996. Ao criar um 
calendário oficial nos moldes de 
países como França, Inglaterra, 
EUA e Itália, a SPFW teve o mé-
rito de inserir a moda brasileira 
em um novo estágio de profis-
sionalização e atrair a atenção 
do mundo fashion internacional 
para o que se cria no Brasil. Mais 
importante evento de moda da 
América Latina e entre os cinco 
maiores do mundo, a SPFW con-
corre em porte e atração com as 
semanas equivalentes das princi-
pais capitais da moda global. Se 
antes o Brasil tinha costureiros 
— Clodovil, Dener e Guilherme 
Guimarães —, agora tem esti-
listas: Alexandre Herchcovitch, 
Jum Nakao, Lino Villaventura, 
Walter Rodrigues, Ronaldo Fraga 
e tantos outros nomes que des-
pontaram nos últimos 15 anos.

Linha do tempo
“A moda começou a ser pen-

sada dessa forma a partir da 

O Brasil está na moda
A indústria têxtil e de confecção prepara um novo salto qualitativo 
para profissionalizar o setor e competir nos mercados internacionais
Sérgio Damasceno

mico, herdeiro de uma cultura 
hiperinflacionária, mostrava 
mercados desconectados, com 
elos totalmente desalinhados. 
Cada grife — fossem estilistas 
ou cadeias de varejo — fazia o 
lançamento em separado e não 
havia temporadas unificadas de 
liquidações, de coleções prima-
vera/verão e outono/inverno. 
Entre uma coleção e outra, o 
prazo razoável é de seis meses. 
No Brasil, acontecia de três em 
três meses.

Os números atuais provam o 
acerto: se há 15 anos havia ape-
nas três cursos acadêmicos de 
moda no País, agora são mais de 
cem. A SPFW movimenta, ape-
nas em São Paulo, cerca de R$ 
1,5 bilhão em negócios no ataca-
do. Cerca de 2 mil profissionais 
de imprensa cobrem o evento 
(dos quais 250 são da mídia 
internacional) e, a cada edição 
(são duas ao ano), a SPFW atrai 
um público de mais de 100 mil 
pessoas. “Em paralelo, as mar-
cas estão prontas para atender 
à demanda em showrooms. São 
mais de 2,5 mil showrooms que 
acontecem simultaneamente à 
SPFW”, diz Bernhoeft.

Com a instituição da SPFW, 
seguiram-se outros eventos — 
Fashion Rio, Rio Summer, Rio 
Business, Minas Trend Preview 
—, que se unem às grandes fei-
ras do setor têxtil e fecham os 
elos da cadeia produtiva nacional 
desse segmento. A Luminosi-
dade, com a inBrands, produz, 
a partir deste ano, também 
a Fashion Rio. “O desafio da 
Fashion Rio é valorizar a moda 
verão, de praia. A Fashion Rio e 
a SPFW são eventos complemen-
tares, que exploram diferentes 
vocações”, afirma Bernhoeft.

Com a profissionalização, a 
moda brasileira tem reprisado 
algumas fases que já ocorreram 
no exterior, como a consolida-
ção de marcas em empresas 
guarda-chuva e, inclusive, com 
o investimento do mercado fi-
nanceiro diretamente na moda. 
É o caso da inBrands, que é 
gerida pelo banco Pactual (Pac-
tual Capital Partners) e tem no 
portfólio grifes como Alexandre 
Herchcovitch, Isabela Capeto, 
Ellus e 2nd Floor. à

estabilidade econômica do Bra-
sil”, diz o diretor geral da Lumi-
nosidade, Gustavo Bernhoeft. 
“Criou-se, assim, na linha do 
tempo, um momento a partir do 

qual a indústria começou a ser 
organizada, e que envolve toda a 
cadeia, da tecelagem ao varejo”, 
afirma. A Luminosidade é a em-
presa de Paulo Borges, respon-

sável pela criação da SPFW.
O desafio de organizar o 

calendário brasileiro de moda 
nasceu antes mesmo da SPFW. 
Nos anos 90, o cenário econô-

Juliana Paes e Rodrigo Lombardi em desfile da grife carioca TNG, na semana passada, durante a Fashion Rio
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Consolidação

A indústria têxtil e de 
confecção, com todas as 
categorias, movimenta 
cerca de US$ 43 bilhões 
por ano no Brasil. E não 
demorou muito para que 
investidores do mercado 
de capitais percebessem o 
potencial que a corrente da 
moda, que abriga todos os 
elos dessa cadeia produti-
va, é capaz de oferecer em 
termos de rentabilidade. 
Pelo menos dois grupos 
que gerenciam fundos de 
investimentos, o Pactual 
Capital Partners (PCP) e 
a Global Capital, têm apostado 
na moda. Outras empresas tra-
dicionais do setor, como a AMC 
Têxtil e a Marisol, também têm 
feito aquisições. Mas há negócios 
que fracassaram e deixaram no 
setor um gosto amargo, que ain-
da não foi totalmente digerido. 
É o caso da holding HDLC, de 
Enzo Monzani e de Conrado Will, 
que criou a I’M (Identidade da 
Moda) para reunir marcas como 
Zoomp, Alexandre Herchcovitch 
e Fause Haten, e virou pó. A 
Zoomp, administrada pela Global 
Capital, acabou de ter a falência 
decretada, e tanto Herchcovitch 
quanto Fause Haten deixaram a 
I’M ao perceber a precariedade 
da holding. A I’M praticamente 
sumiu do mercado e deixou a 
administração das dívidas nas 
mãos da Global Capital.

Os envolvidos não falam so-
bre o assunto, mas, para algumas 
fontes, o início da consolidação 
do mercado de moda, que co-
meçou a se desenhar por volta 
de 2006, marcou também uma 
curva de aprendizado para os 

Na passarela  
dos investidores
Enquanto estilistas renomados vendem suas marcas para grandes 
grupos do setor, outros mantêm a autonomia e a grife sob controle

Com a abertura do País ini-
ciada ainda no governo Collor, 
a infraestrutura tecnológica 
do parque fabril sofisticou-se 
e a produção de tecido ganhou 
em qualidade e eficiência. Ao 
mesmo tempo em que a cria-
tividade da moda brasileira é 
exposta nas coleções dos esti-
listas, a moda popular, de rua, 
também evoluiu, e as grandes 
lojas de varejo investem em 
equipes próprias e criam valor 
para as marcas.

Linha de produção
ma Texbrasil, da Abit, Rafael 
Cervone Netto. Nos últimos 
dez anos, segundo o execu-
tivo, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) investiu 
US$ 10 bilhões em máquinas 
e equipamentos para moder-
nizar o setor. “Apenas no ano 
passado, foi investido US$ 1,5 
bilhão”, diz.

No entanto, há uma deman-
da por maior profissionalização 
do segmento para ganhar em 
eficiência e concorrer com mer-
cados têxteis fortes. Cervone 
aponta produtores mundiais 
como China, Índia, Paquistão 
e Turquia, cujas indústrias 
têxteis competem com o Bra-
sil, e diz que na China, por 
exemplo, há um grande sub-
sídio governamental. “Somos 
extremamente competitivos, 
e queremos isonomia. A China 
apresenta uma concorrência 
desleal: exporta para cá 40 
mil toneladas de tecido e, ofi-
cialmente, recebemos apenas 
a metade”, aponta Cervone, 
numa crítica a práticas desleais 
de comércio internacional que 
envolvem falhas na fiscaliza-
ção, sonegação de impostos 
e negócios informais, ou seja, 
literalmente por debaixo dos 
panos.

O Brasil tem o segundo 
maior parque produtor de 
denim (matéria-prima do 
jeans)  do mundo e é o terceiro 
fabricante mundial de malha 
e o quarto de tecidos planos. 
É, ainda, o terceiro maior ex-
portador de algodão em fibras 
médias.

Atualmente, algumas mar-
cas brasileiras estão instaladas 
no exterior e o País já começa 
a ser reconhecido como um 
produtor de moda jovial, co-
lorida e com um frescor que a 

Rafael Cervone Netto,  
diretor executivo da Abit

Gustavo Bernhoeft, diretor geral da Luminosidade

estilistas. Atualmente, empresas 
sólidas, com investidores sérios, 
continuam a buscar oportunida-
des no mundo fashion. Um des-
ses grupos é a inBrands, formada 
pelo PCP e pelo proprietário da 
Ellus, Nelson Alvarenga, que 
detém marcas como 2nd Floor 
(também da Ellus), a própria 
Ellus, Herchcovitch;Alexandre, 
Isabela Capeto e SPFW e acaba 
de adquirir também o Fashion 
Rio (ler mais às pág. 22).

Os grupos de moda
A indústria têxtil do Sul do 

País também se movimenta. O 
Grupo AMC tem assumido mar-
cas desde 2000: começou com 
a Colcci, depois a Sommer e, 
mais tarde, a Carmelitas. No ano 
passado adquiriu de Tufi Duek 
as marcas Forum, Forum Tufi 
Duek, Tufi Duek e Triton. O AMC 
controla, ainda, o licenciamento 
da Coca-Cola Clothing no Brasil. 
Outro grupo catarinense, a Mari-
sol, tem uma carteira recheada 
de marcas conhecidas. A empre-
sa é dona da Rosa Chá (adquirida 

do estilista Amir 
Slama), Stereo 
(jeans), Pakalolo 
(juvenil), Marisol, 
Tigor T. Tigre (in-
fantil), Lilica Re-
pilica (infantil), 
One Store (rede 
de lojas) e Baby-
sol (infantil).

Os poderosos 
grupos de moda 
brasileira são dis-
cretos. Poucos 

gostam de falar sobre as 
aquisições em um ambien-
te que ainda carrega os 
traumas dos negócios mal-
sucedidos no passado. “Os 
eventos de desfile (como 
o Fashion Rio) são elos 
fundamentais na cadeia 
de valor da moda: organi-
zam o calendário e juntam 
marcas e compradores. 
É estratégico fortalecer 
esse movimento”, afirma o 
CEO da inBrands, Gabriel 
Felzenszwalb. A inBrands 
acabou de incorporar o 
Fashion Rio à sua carteira. 

Para deixar claro que a moda não 
é passageira como as estações, 
Felzenszwalb diz que a inBrands 
se associa a negócios, empresas 
e empreendedores com ca-
pacidade de serem altamente 
lucrativos.

“A consolidação é um reflexo 
do mercado internacional”, opina 
a jornalista e consultora de moda 
Erika Palomino, proprietária da 
House of Palomino. “Mas está 
tudo no começo para avaliar se 
isso será bom ou não. A gestão 
pode colidir com as empresas 
de moda, que vendem criação 
e emoção. E sempre é perigoso 
concentrar em poucos grupos”, 
diz Erika.

A referência ao mercado ex-
terno é, sobretudo, em relação ao 
poderoso grupo de produtos de 
luxo LVMH Moet Hennessy Louis 
Vuitton, que reúne 50 marcas 
famosas, como Kenzo, Givenchy, 
Dior, Marc Jacobs, Donna Ka-
ran e Fendi. Mas o proprietário 
da Iódice e vice-presidente da 
Associação Brasileira de Esti-
listas (Abest), Valdemar Iódice, 
também recorre a marcas inter-
nacionais, como Armani, Chanel 
e Ferragano, para lembrar que, 
assim como ele próprio, essas 
grifes permanecem donas de 
suas próprias marcas. Iódice 
tem três marcas distintas sob a 
holding V.I. Labels: a Valdemar 
Iódice (criações exclusivas), 
Iódice (prêt-à-porter) e Iódice 
Denim (streetwear). “São dois 
caminhos possíveis: ser parte de 
uma corporação ou se manter di-
retamente como estilista”, diz.

Gabriel Felzenszwalb, da inBrands: desfiles 
são elos fundamentais na cadeia de valor

Erika Palomino: consolidação é reflexo do mercado internacional

A indústria têxtil, que reú-
ne mais de 30 mil empresas, 
faturou US$ 43 bilhões no ano 
passado. É o segundo maior 
empregador da indústria de 
transformação, com 1,7 milhão 
de postos diretos e 10 milhões 
de pessoas envolvidas indireta-
mente com a cadeia produtiva 
têxtil e de confecção.

“Cerca de 8% desse to-
tal — US$ 2,4 bilhões — foi 
produto de exportações”, diz 
o diretor executivo do Progra-
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alta moda europeia não tem. 
E, claro, o País é um celeiro de 
faces (rostos), com modelos 
brasileiras que sempre enca-
beçam qualquer lista de top 
models internacionais.
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Setor atrai grandes empresas
Companhias de áreas distintas buscam na moda associar-se à modernidade e identificar-se com o consumidor

Marcas

O que uma empresa de avia-
ção, uma cervejaria e uma opera-
dora de telefonia móvel podem ter 
em comum? A resposta, bastante 
improvável há pouco tempo, está 
em uma palavra: moda! E é exata-
mente por conta do inusitado que 
empresas como TAM, Nova Schin 
e Oi resolveram investir no mun-
do fashion: para associar às suas 
próprias marcas a criatividade que 
emana dos modelos apresentados 
nas passarelas. A essas marcas de 
setores completamente distintos 
unem-se outras, como a Bras-
temp, Banco do Brasil e até mes-
mo o azeite Andorinha. Sem falar, 
claro, de marcas que têm comple-
ta afinidade com o setor, como 
Natura, C&A, Havaianas e Melissa.

“Investimos na moda desde 
2005 porque temos como política 
patrocínios que agrupam moder-
nidade, tendência e criatividade”, 
diz a diretora de marketing da 
TAM, Manoela Amaro. Os uni-
formes dos grupos de terra e 
ar da TAM, por exemplo, foram 
desenhados pela estilista Marie 
Toscano e, para que os funcioná-
rios não fiquem restritos a peças 
únicas, o guarda-roupa é compos-
to de peças coordenadas que dão 
a cada pessoa a possibilidade de 
fazer diferentes combinações.

Patrocinadora oficial da São 
Paulo Fashion Week (SPFW), a 
TAM terá dois espaços no evento: 
um lounge tradicional (ao estilo 
vitoriano), que une gastronomia, 
cultura e moda francesas, em 

A moda pode ir da passarela 
para a mesa? Para a Brastemp e 
o azeite Andorinha, pode. Ambas 
as marcas resolveram unir-se a 
referências da indústria fashion 
como forma de chamar a atenção 
exatamente pelo ineditismo que 
desperta uma ação de marketing 
desse tipo.

Na Brastemp, as intervenções 
da moda vão desde placas adesi-
vas para microondas (de autoria 
da estilista Juliana Jabour) até 
os refrigeradores coloridos que 
saem do padrão “branquinho 
básico”, como define a gerente 
de drivers Brastemp, Daniela 
Cianciaruso. A empresa também 
tem, na linha de lavadoras, um 
produto específico para a lava-
gem de lingerie.

“A moda está no nosso DNA, 
inserida no portfólio da empresa, 
e encaixa-se na nossa visão como 
referência do surpreendente e 
do novo”, explica Daniela. Na 
última edição da Casa de Cria-

Da passarela para a cozinha

Flávia da Justa, da Oi: novo evento une moda e música

Marcel Sacco, da Schincariol: consentimento social para conquistar o Sudeste 

Renata, da Natura: ambiente da Belle Époque na SPFW

Croqui de Walerio 
Araújo feito com 
bico do azeite 
Andorinha

alusão ao ano da França no Brasil, 
e um espaço aberto, inspirado no 
Iluminismo. O tema da edição da 
SPFW é o ano francês no Brasil, 
e a própria TAM comemora neste 
ano a primeira década de voos 
diretos para Paris. “A reversão 
comercial não é tangível, mas mo-
nitoramos, por meio de pesqui-
sas, os atributos que buscamos — 
modernidade, criatividade — ao 
participar de eventos como esse”, 
afirma Manoela.

Consentimento social
“Consentimento social” é o 

que busca a empresa na SPFW, 
diz o diretor de marketing da 

Nova Schin, Marcel Sacco, que 
explica: “Temos uma presença 
consolidada no Norte e Nordes-
te, situação que não se repete 
no Sudeste. Como precisamos 
criar relevância para a marca, 
necessitamos da aprovação do 
consumidor (consentimen-
to)”, afirma o executivo. A 

Nova Schin patrocina a SPFW 
com três marcas distintas: a 
cerveja Nova Schin, a Devassa 
— cerveja de grife com cinco 
versões, a “marca irreverente” 
da cervejaria — e a água mineral 
Schin, que associa saudabilida-
de à moda.

A ligação mais direta da Nova 
Schin com a moda 
vem por meio de 
uma parceria com 
a grife Billabong, 
de surfwear, que a 
partir de fibras re-
cicladas de garrafas 
PET, confecciona 
camisetas. O forne-
cimento de bebidas 
na SPFW é exclusi-
vo da empresa, que 
terá dois espaços 
no evento: o bar de 
entrada e um loun-
ge. Assim como a 
TAM, a Nova Schin 
faz pesquisas men-
sais de rastreio de 
percepção das mar-
cas para mensurar 
o ganho com esse 
tipo de patrocínio.

dores, que une gastronomia, 
arquitetura e design, o estilista 
Walério Araújo, patrocinado pela 
Brastemp, tinha um espaço para 
usar e abusar na decoração de 
refrigeradores, por exemplo, que 
ganharam nova roupagem (ou 
“customização”, termo apropria-
do pela moda).

O mesmo estilista Walério 
Araújo, por sinal, fez um vestido 
especial inteiramente com bico 
dosador do azeite Andorinha, 
que é uma marca do grupo 
português Sovena. A associação 
com o estilista acontece porque 
“existe tanta criatividade em um 
chef quanto em um estilista”, 
afirma o diretor de marketing do 
grupo, Luis Santos. O tempero de 
azeite com a moda não é recente. 
Santos diz que, em Portugal, foi 
feita ação semelhante com o 
estilista Ricardo Preto, daquele 
país. “Como a campanha foi bem 
recebida, resolvemos fazê-la no 
Brasil também”, diz o diretor.

“A marca Oi atua em quatro 
áreas distintas de conteúdo: es-
porte, música, moda e cultura. 
Participamos da moda há cinco 
anos, e estar na SPFW significa 
criar experiência, conteúdo e 
significado para a empresa”, 
argumenta a diretora de comu-
nicação da Oi, Flávia da Justa. 
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Manoela Amaro, da TAM:  
patrocínios que agrupam modernidade

Celular, moda & rock-n’-roll

Renata, da Natura: ambiente da Belle Époque na SPFW

Bazinho Ferraz: união de artistas das duas áreas

Um dos mais importantes even-
tos que reúne moda e música sai, 
pela primeira vez, do eixo Europa-
EUA e chega ao Brasil. Em outubro, 
a Oi é a principal patrocinadora do 
Fashion Rocks, que trará quatro 
estilistas internacionais e quatro 
grandes nomes da música ao País. 
Um dos consultores do Oi Fashion 

Rocks é Paulo Borges, que organiza 
a SPFW e a Fashion Rio.

“A Oi entra como parceira nesse 
evento, que não é um desfile, tampou-
co um show de música, mas a junção 
de artistas das duas áreas”, explica o 
CEO do Grupo B e da agência Rede, 
Bazinho Ferraz, que é responsável 
pela produção do Oi Fashion Rocks.

O evento europeu, segundo 
Ferraz, acontece há cinco anos, e 
atrai grandes nomes da moda e da 
música mundial. Na organização, 
há nomes como Christian Lamb 
(que trabalhou com Lenny Kravitz e 
Coldplay), Keith Baptista (produtor 
de moda com clientes como Louis 
Vuitton, Alexander McQueen,  Marc 
Jacobs e Versace), Venus Brown 
(produtor de Justin Timberlake) e 
Jason Herbert (com projetos feitos 
para D&G, Chanel, Prada e Gucci).

Para aproveitar o tema francês, a 
Oi investe no lema da Revolução 
Francesa — Liberdade, Igualda-
de e Fraternidade — e promove 
a rede 3G (terceira geração) da 
operadora em São Paulo, cujo 
gancho publicitário prevê que 
se dê ao usuário a oportunidade 
de experimentar o produto da 
empresa por dois meses e so-
mente permanecer na empresa 
se gostar. A Oi patrocina também 
a Rio Fashion, com ênfase na 
cobertura em rede Wi-Fi.

Em outubro, a empresa de 
telefonia fornece a principal mar-
ca do Fashion Rocks, que traz ao 
Brasil nomes internacionais da 
música (como Mariah Carey) e 
da moda (Marc Jacobs e Versace, 
entre outros). O evento será trans-
mitido pela internet e promoverá 
palestras com estudantes de moda 
(ler mais no box acima).

A SPFW é responsável por 
dar visibilidade nacional e in-
ternacional à moda criativa 
produzida pelo Brasil e, para a 
Natura, expressa o espírito da 
época, dos costumes, da história 
e do comportamento, segundo 
a gerente de marketing institu-
cional da empresa, Renata Sbar-
delini. Como outras marcas que 
patrocinam o evento, a Natura 
monta um ambiente inspirado 
na Belle Époque francesa e lan-
ça, durante a SPFW, produtos 
co-branding Natura-SPFW, em 
edições especiais. (SD)
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Indústria

Como ditar as tendências mundiais?
O setor se movimenta para que o Brasil se torne uma potência e valoriza conceitos de jovialidade e criatividade

Qual é a imagem brasileira 
no exterior? O País tem muitas 
faces, conforme o setor. Mas não 
tem a “marca Brasil” na moda, 
o que ocorre em países como a 
França e a Itália, reconhecidos 
por criações, alta costura, corte 
e qualidade quando se fala de 
vestuário.

Os centros de divulgação da 
moda mundial são capitais como 
Nova York, Paris e Tóquio, mas 
quem deu show de crescimento 
no ano passado foram países 
aparentemente estranhos ao 
mundo fashion, como os Emira-
dos Árabes (43% de expansão) 
e a Turquia (crescimento de 
200%). Os EUA, o maior merca-
do mundial, tiveram uma queda 
drástica de 60% no mercado 
têxtil e da moda.

Para que o Brasil replique 
as performances do Oriente 
Médio e da Ásia, contudo, é 
preciso que haja planejamento 
estratégico de longo prazo, com 
o envolvimento de toda a cadeia 
produtiva, como a China fez 
com a própria indústria têxtil, 
o que a transformou no mais 
agressivo player desse ramo.

“Realmente, ainda não temos 
uma marca estabelecida no ex-
terior quando se fala de moda. 
Para tanto, a associação se uniu 
a outros setores — joias, calça-
dos, cosméticos e couro — para 
criar uma estratégia conjunta e 
atuar como um sistema de moda 
brasileira”, afirma o diretor exe-
cutivo do Programa TexBrasil 
da Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confecção 

(Abit), Rafael Cervone Netto. A 
Abit, em conjunto com a Agên-
cia Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos 
(Apex) e a Associação Brasi-
leira de Estilistas (Abest), tem 
feito ajustes para costurar os 
diferentes tecidos que formam o 
segmento e, com isso, alinhavar 
toda a cadeia em busca de com-
petitividade e posicionamento 
do produto brasileiro de moda 
no exterior.

A despeito de ser o sexto 
maior produtor mundial de 
tecidos e de ter polos têxteis 
bem definidos em todo o País 
— Americana (SP), Blumenau 
(SC) e Fortaleza (CE) —, o 
Brasil tem algumas deficiências 
estruturais no segmento que 
devem ser resolvidas à medida 

que a moda evolua. Um dos 
exemplos é a mão-de-obra da in-
dústria: 75% feminina, das quais 
a esmagadora maioria tem baixa 
escolaridade (primeiro grau). 
Mas, na outra ponta da cadeia, 
na criatividade dos estilistas, há 
um consenso para que as próxi-
mas gerações floresçam. Histo-
ricamente, na macroeconomia, 
há uma alta taxa de mortalidade 
de iniciativas — e não é diferen-
te no mundo da moda.

De pirâmide a retângulo
“Imagine que a Abest seja 

uma pirâmide: no topo, estão 
os criadores estruturados; no 
meio, os profissionais colocados 
no mercado cujos negócios já 
começam a botar um pé no ex-
terior; e na base, os novos talen-

tos, que necessitam de capacita-
ção e de recursos para que suas 
criações transformem-se em 
produtos”, desenha mentalmen-
te o diretor-superintendente da 
Abest, Antonin Bartos Filho. 
“Desde 2003, mudou muito pou-
co o topo da pirâmide — ou seja, 
não há renovação. O ideal é que 
a pirâmide seja um retângulo”, 
argumenta o executivo.

Para Bartos, o Brasil é um 
dos players internacionais de 
maior potencial no mundo da 
moda. “França, Itália e Japão 
estão em patamares estabiliza-
dos. Nós temos uma moda fresh 
(fresca, jovial). Precisamos 
pensar o Brasil como um ge-
rador mundial de tendências. 
Afinal, exportamos também 
o design Brasil”, diz. “A Itália 

A vocação de geração de 
receitas da São Paulo Fashion 
Week (SPFW), com volume de 
R$ 1,5 bilhão a cada edição ape-
nas na cidade de São Paulo, dá 
ao evento a conotação inegável 
de oportunidade de negócios na 
moda, tanto no cenário nacio-
nal quanto no internacional. O 
apelo da Rio Fashion, em com-
paração, é outro: a semana de 
moda do Rio de Janeiro esbanja 
uma potencial “marca Brasil” 
do setor, com os atributos de 
leveza, sensualidade e frescor 
que caracterizam o mais vistoso 
cartão-postal do País. A SPFW 
está estabelecida no mundo da 
moda e atrai os mesmos olhares 
(e presença) dos que frequen-
tam as passarelas de Nova York, 
Tóquio, Paris, Londres e Milão. 
Está entre as cinco maiores 
fashion weeks do mundo.

As diferenças conceituais 
entre esses dois eventos podem 
começar a ser dissipadas. Os 
mesmos organizadores da SPFW 
acabam de assumir a Fashion 
Rio, e o discurso é afinado: as 
semanas de moda de São Paulo 
e do Rio são complementares, 
e não dissonantes, diz o diretor 
geral da Luminosidade, Gusta-
vo Bernhoeft. A empresa, que 

Eventos

Calendário põe País na cena internacional
SPFW é a principal semana de moda na América Latina e está entre as cinco maiores do mundo

Eloysa Simão: lifestyle do Brasil na Rio Summer

Eloysa Simão, que, até a última 
edição, organizou também a 
Fashion Rio.

Lifestyle brasileiro
O Rio Summer foi ideali-

zado por Nizan Guanaes e é 
realizado pelo Grupo ABC, do 
publicitário. “O Rio Summer, 
que investe R$ 15 milhões na 
próxima edição, é voltado para 
o mercado internacional e de 
divulgação do ‘lifestyle’ do 
Brasil. Extremamente seletivo, 
entram nesse evento apenas 
marcas que exportam”, explica 
Eloysa, que preside o proje-
to. Um dos objetivos do Rio 
Summer é representar o estilo 
de vida brasileiro e inseri-lo 
no calendário internacional. 
“É um evento fechado para 
compradores e jornalistas es-
pecializados. Recebemos 130 
lojistas e 80 profissionais da 
mídia”, diz a diretora.

O Fashion Business, como 
o nome indica, é voltado es-
sencialmente para a realização 
de negócios. A última edição 
gerou vendas no valor de R$ 
350 milhões para o mercado 
interno e de R$ 11 milhões 
para o exterior. “Como evento 
voltado para negócios, também 

na área de moda o produto tem 
de ter valor agregado. Isso se 
obtém com uma curadoria rí-
gida, que esteja atenta ao fator 
glamour. Os desfiles, nesses 
eventos, são instrumentos 
que fortalecem os negócios”, 
afirma Eloysa.

Em Minas Gerais, a cada 
edição, o Minas Trend Preview 
tem expandido o volume de 
negócios entre 30% e 40%. 
Na última edição, o orçamento 
do Minas foi de R$ 8 milhões. 
Feita por Eloysa, a iniciativa 
baseia-se no lançamento de 
pré-coleções e organiza o mer-
cado varejista mineiro para que 
os lojistas não precisem liqui-
dar peças de novas coleções. 
Assim como o Rio Summer, o 
Minas Trend é fechado para 
lojistas de todo o Brasil, que, 
na última edição, chegaram a 
3 mil participantes.

Duas vezes por ano, cerca 
de 90 grifes do Rio de Janeiro 
reúnem-se no Top Fashion 
Bazar para vender ponta de 
estoque. “Há dez anos temos 
desmistif icado a venda de 
ponta de estoque. No Bazar, 
a grife comercializa a marca 
sem o risco de canibalizá-la”, 
afirma Eloysa. (SD)

produz a SPFW, é responsável, 
já a partir deste ano, pelo evento 
equivalente do Rio.

As semanas de moda de São 
Paulo e do Rio são, certamen-
te, os principais eventos do 
calendário do setor no Brasil. 
No entanto, outras iniciati-
vas, com propostas bastante 
diversas, complementam o 

roteiro do negócio da moda 
brasileira. É o caso do Rio 
Summer, do Minas Trend Pre-
view, do Fashion Business, do 
Oi Fashion Tour (que acontece 
em Salvador, Vitória, Recife, 
Belém e Belo Horizonte) e do 
Top Fashion Bazar (bazar de 
grifes), todos produzidos pela 
Dupla, cuja diretora geral é 
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As experiências de quem vende no exterior
A exposição da moda 

brasileira no exterior pode 
acontecer de várias formas: 
por meio de instalação de 
loja própria, pela venda de 
produtos em redes de depar-
tamentos (Harrods, Galerie 
Lafayette, Saks) ou pela 
participação em feiras e 
eventos que cobrem de 
Nova York a Tóquio. A 
Osklen faz apresentações 
fechadas para os editores 
e stylists da imprensa es-
pecializada (press days) 
e aponta o projeto da 
Apex de incentivo às 
exportações como fator 
que contribui para o for-
talecimento do designer 
nacional no exterior.

A Iódice tem 120 pon-
tos-de-venda nos EUA, 
na Saks, e alguns pontos 
na Grécia e em Portugal, 
segundo Valdemar Iódi-
ce. O estilista destaca 

que, ao mesmo tempo em 
que a grife nacional busca o 
mercado estrangeiro, as mar-
cas famosas mundiais, com a 
abertura do Brasil, na década 
de 90, estão praticamente 
todas instaladas aqui.

A Alessa, de propriedade 

da estilista e designer Alessa 
Migani, nasceu com vocação 
exportadora: além de vender 
em mais de cem multimarcas 
no Brasil, exporta para 27 
países e tem um showroom 
permanente em Paris. Qual 
é o segredo? “Ser criativo e 

autoral. Isso é fundamental 
para a exportação dar certo. 
Precisamos ditar tendências, 
não as seguir”, afirma Alessa. 
A marca trabalha com os con-
ceitos de criatividade, artesa-
nato e estamparia digital. “A 
mulher contemporânea não 

tem idade”, diz Alessa, que já 
passou por todos os cenários 
no circuito fashion interna-
cional: Selfridges e Pure, em 
Londres, Printemps e Galerie 
Lafayette, em Paris, Coin, na 
Itália, Bread & Butter e SIMM, 
na Espanha e Tóquio.

tem acabamento, a França, cai-
mento, o Japão é minimalista, 
e o Brasil tem descontração, 
alegria, é sensual e feminino”, 
define Valdemar Iódice, da gripe 
homônima.

E é exatamente para fazer 
essa intersecção entre Brasil e 
exterior que polos como Blu-
menau, em Santa Catarina (se-
gundo Estado no ranking têxtil 
nacional, atrás apenas de São 
Paulo) desenvolvem projetos 
como o Programa Comprador 
All Invest, atrelado à Texfair 
(feira internacional) para rece-
ber representantes do mercado 
europeu. A Texfair é promovida 
pelo Sindicato das Indústrias de 
Fiação, Tecelagem e do Vestu-
ário de Blumenau (Sintex) e, 
segundo o presidente, Ulrich 
Kuhn, os desafios para as pró-
ximas edições consistem em dar 
maior estrutura ao evento, que 
está em expansão. (SD)

Osklen: design nacional no exterior
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Área investe em estilo e preço acessível
Lojas de departamento e hipermercados se sofisticam, contratam equipes  
próprias de estilistas e buscam as tendências no mercado internacional

Varejo

Contaminadas pela criativi-
dade dos desfiles dos estilistas 
famosos, as grandes redes de 
varejo reagiram e foram buscar 
na própria passarela uma das 
faces mais visíveis quando se fala 
em moda: a top model. Quem 
começou a revolução foi a C&A, 
em 2001, com a contratação de 
Gisele Bündchen como garota-
propaganda. A partir daí, o va-
rejo não parou mais: inserções 
publicitárias na novela das 8 da 
Rede Globo, contratação de es-
tilistas para valorizar o produto 

O mercado de moda no Brasil  
e as perspectivas para o setor

Há quase dez anos, retornava 
ao Brasil de uma temporada em 
Londres. Havia me mudado para a 
capital de uma das economias mais 
fortes do planeta para acompanhar 
meu marido, diretor de um banco 
privado brasileiro, que havia sido 
convidado a coordenar uma equipe 
na sede da capital inglesa.

Quando deixei o Brasil, em 1998, 
as faculdades de estilismo ainda 
eram a preferência nacional para 
aqueles que pretendiam se espe-
cializar no assunto ou entrar para o 
mercado da moda.

Antes mesmo da mudança para 
Londres, eu já trabalhava na área, 
sendo, exatamente, este fato que 
me levou a tomar uma importante 
decisão que, até os dias de hoje, tem 
reflexo positivo em minha vida pes-
soal e profissional: estudar moda em 
profundidade, como ainda não era 
possível no Brasil (pelo menos para 

aqueles que, como eu, pretendes-
sem seguir outra carreira em moda, 
que não fosse a de estilista)

Ingressei no London College of 
Fashion, uma das mais prestigiadas 
instituições de moda do mundo. Éra-
mos, eu e uma mineira simpática, as 
únicas brasileiras no curso. Entre as 
diversas disciplinas que cursei, esta-
va Fashion Forecasting (previsão de 
cenários futuros para a moda), uma 
de minhas prediletas, já que queria 
me especializar em pesquisa. 

Quando retornei ao Brasil, cheia 
de novas informações e conheci-
mento, empolgada, propus ministrar 
a disciplina Fashion Forecasting em 
diversas instituições de ensino técni-
co e, também, privado que ofereciam 
cursos de moda. Em todos os lugares 
aonde ia com a “novidade”, a reação 
era sempre a mesma: “Que curso é 
esse?”, “Acho que no momento não 
é do nosso interesse”, “Talvez mais 

para frente, quem sabe...”.
Não conseguia acreditar em 

tantas tentativas sem sucesso; 
afinal, em Londres, trabalhar com 
cenários futuros já era uma prática 
bastante utilizada por quem tra-
balhava no segmento. Continuei a 
insistir neste e em inúmeros outros 
projetos — todos trazidos comigo 
na mala e na mente e realizados 
por pura teimosia. Ministrei várias 
palestras sobre o tema que tantos 
recusavam, publiquei um livro de 
moda, formatei e participei do lan-
çamento do primeiro Caderno de 
Tendências, do Senac Rio, e segui 
trabalhando, incessantemente, para 
mudar a visão (limitada) que há dez 
anos predominava na moda no Rio 
de Janeiro.

Dez anos se passaram. O cená-
rio agora é bem diferente. Hoje, no 
Brasil (principalmente em cidades 
como Rio e São Paulo) uma das 

grandes “tendências” na moda é, 
justamente, o forecast e o uso de 
expressões como “caçadores de 
tendências” ou “cool hunters” — 
termos que designam profissionais 
que trabalham com o tal Fashion 
Forecasting, que já se tornou bas-
tante comum. Por isso, são tão 
importantes as novas propostas que 
surgem — tanto no meio acadêmico, 
quanto no empresarial — para o 
ensino da moda. A moda é contexto 
e precisa ser estudada e entendida 
como um fenômeno social amplo, re-
cheado de significados muitas vezes 
(equivocadamente) desprezados. 
Talvez venha daí o fato de o cenário 
da moda brasileira atual ser tão 
diferente daquele de antigamente, 
quando predominavam os cursos de 
estilismo, a pouca especialização da 
maioria dos profissionais e o assunto 
tratado com pouca credibilidade, 
como se moda fosse “coisa de gente 

que não tinha o que fazer”. 
Hoje, sabe-se perfeitamente, o 

profissional de moda precisa estar 
cada vez mais atento e bem infor-
mado. A cultura e os conhecimentos 
gerais são fundamentais na forma-
ção de quem pretende ingressar ou 
se manter nesse mercado, cada vez 
mais promissor e exigente. Se no 
passado as grandes vedetes eram 
os cursos de estilismo, atualmente 
são os cursos de gestão de moda, 
de cultura, de entretenimento e de 
conhecimento. O conhecimento é 
o grande capital do século 21 e a 
melhor ferramenta de trabalho para 
um profissional. Aprofundar (ou 
reciclar) os conhecimentos é, sem 
dúvida, um dos melhores investi-
mentos que fazemos na vida, e isso 
vale para profissionais de qualquer 
área, inclusive da moda, que hoje 
é, além de tudo, um excelente 
negócio. 

Artigo

Paula Acioli 
Coordenadora do curso  
Fashion Business:  
o Negócio da Moda,  
do FGV Management

Grandes redes de varejo e Hipermercados descobriram a moda: Riachuelo reativou a antiga grife Pool, de moda jovem

rente, Choate tem a função de 
reposicionar a marca Riachuelo 
e recuperar uma grife que já 
foi bastante popular na casa: a 
Pool. “A Pool era uma marca 
de muito prestígio no passado, 
e vamos trabalhar a grife como 
estratégia de posicionamento na 
moda jovem, o que emprestará 
muito mais modernidade para 
a Riachuelo”, diz Choate sobre 
os planos futuros da cadeia de 
lojas.

O uso de uma submarca 
como a Pool é para criar uma 
imagem modal, afirma Choate, 

que faz questão de registrar que 
a marca Riachuelo também deve 
ter tratamento diferenciado. A 
moda que se vende na Riachuelo 
vem da própria equipe. “São 50 
estilistas em São Paulo, Natal e 
Fortaleza que pesquisam e criam 
o tempo todo, com base nas 
tendências de moda e compor-
tamento observadas em viagens, 
sites e revistas especializadas”, 
diz a coordenadora do depar-
tamento de estilo da Riachuelo, 
Fernanda Mossmann. “Mas não 
vamos nos arriscar. O departa-
mento de estilo está consciente 

dos critérios que levam à escolha 
do cliente por nosso produto”, 
completa Fernanda. Ou seja, 
preço. Para o varejo, interessa 
vender em grande escala.

Unidade de negócios
No último ano, o Carrefour 

reestruturou todo o setor têxtil 
e criou uma unidade de negócios 
apenas para lidar com roupa: 
vestuário, cama, mesa, banho e 
infantil, com equipe e centro de 
distribuição próprios, diz o dire-
tor de têxtil do Carrefour Brasil, 
João Nery. “Tratamos a moda João Nery, do Carrefour: fast fashion

da casa, ações de marketing com 
celebridades e uma completa 
repaginação que ecoou inclusive 
em hipermercados como o Car-
refour e até mesmo na moda de 
cama e banho, com a Zêlo numa 
associação inédita com Alexan-
dre Herchcovitch (ler mais a 
seguir).

Uma prova disso é que a 
Riachuelo contratou um dos 
responsáveis pela transformação 
do varejo: Ralph Choate, diretor 
da agência Bigman, foi respon-
sável pela comunicação da C&A 
por 20 anos. Agora na concor-

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o/

M
ar

ko
s 

Fo
rt

es

MM 1363 Moda.indd   34 10/6/2009   17:28:10

Text Box
Fotos

Text Box
Foto

Text Box
Foto



.3515 de junho de 2009

“Não é um caso curto”, des-
taca o diretor da Zêlo, Mauro 
Razuk, sobre a parceria de seis 
anos com o estilista Alexandre 
Herchcovitch — ao contrário 
da experiência do próprio seg-
mento com arquitetos e deco-
radores, cujos casamentos não 
sobreviveram ao primeiro ano, 
compara Razuk. “O meu clien-
te não desfila. É um produto 
íntimo, a moda no quarto. Não 
dá para entrar numa concor-
rência com o vestuário”, diz, 

sobre o que se usa no quarto e 
no banheiro.

A migração da Zêlo no pa-
tamar da moda ocorreu há sete 
anos. Razuk diz que a empresa 
vendia produtos bastante po-
pulares. “Não tínhamos uma 
linha forte de tecidos nobres. 
Agora seguimos as tendências, 
e o Alexandre nos ajuda muito 
nesse aspecto. Um exemplo 
é o uso das cores lilás e uva. 
Isso nunca vendeu no setor 
de cama e agora é campeão de 

vendas. Outro são as toalhas 
de banho pretas, totalmente 
contemporâneas”, ilustra, com 
as cores, para definir o estilo 
que vai na roupa de cama e 
banho.

A repaginação fez bem para 
a Zêlo: de loja de rua popular, 
mudou para os shoppings e 
ostenta vitrines com a indelé-
vel marca de um dos estilistas 
mais conhecidos no Brasil. Ou 
seja: a moda veste o quarto e 
o banheiro, sim.

Roupa de cama e banho

Meio & Mensagem — O que define 
a moda?
Malena Russo — Atitude, com-
portamento, modo de viver e de 
agir. A moda é um sistema de re-
novação permanente na maneira 
de se vestir e de se comportar.
M&M — Quais são os padrões que 
definem o que será tendência na 
próxima estação? Existe algum 
tipo de pesquisa que oriente os 

estilistas?
Malena — Sim, são estilistas con-
sagrados e renomados no mundo 
da moda que, através da cultura, 
ditam moda nos países mais 
adiantados tecnologicamente.
M&M — Como está a profissionali-
zação do setor no Brasil?
Malena — A indústria têxtil está 
em processo de expansão e, 
através da globalização, temos 
acesso ao universo da moda 
mundial, o que gera cada vez 
mais novos nichos e empregos 
relacionados ao setor.

Entrevista: Malena Russo

Com que roupa eu vou?
Na dúvida, relaxe: moda é comportamento e maneira de viver, diz a produtora e personal stylist Malena Russo. Ela é consultora de estilo e coautora do livro Moda para 
Mulheres Reais, em parceria com Jeff Benício, e já trabalhou para grifes como Reinaldo Lourenço, Vide Bula e Transport. Também é coordenadora de produção de 
catálogos para editoriais e fez trabalhos para revistas como Pense Leve e Boa Forma. Em entrevista ao M&M, Malena avalia a moda, o estilo e a indústria têxtil do País.

Sérgio Damasceno

M&M — Qual a importância de 
organizar eventos como a SP 
Fashion Week e a Fashion Rio e 
que valor esse tipo de ação agre-
ga à moda brasileira?
Malena — A importância desses 
eventos está no fato de vender 
internamente, e principalmente 
para fora do Brasil, a ideia de 
que também temos capacidade 
de criar, o que faz com que as 
pessoas reconheçam e valorizem 
os estilistas brasileiros.
M&M — Há um padrão brasileiro 
que seja reconhecido no exterior?
Malena — Sim, existe um padrão. 
Mas isso poderia ser mais explo-
rado. Tome como maior exemplo 
da criatividade do brasileiro o 
ícone que representou Carmen 
Miranda lá fora.
M&M — As grandes cadeias de va-
rejo têm profissionalizado suas 
equipes e, repaginadas, tornam-
se mais atraentes para o consumi-
dor. O que mudou na última déca-

Malena — Os melhores forne-
cedores são aqueles antenados 
com as tendências que preser-
vam a natureza, com o uso de 
tecidos de fios naturais.
M&M — Por que as coleções mos-
tradas nos eventos parecem ser 
tão distantes do dia a dia das pes-
soas nas ruas?
Malena — Porque nas passarelas 
os estilistas tentam passar, de 
modo geral, a criatividade e, 
portanto, produzem peças mais 
conceituais do que comerciais.
M&M — O que está na moda: o 
prêt-à-porter ou a haute couture?
Malena — Está na moda cons-
truir o próprio estilo. O prêt-
à-porter se encontra em qual-
quer estação e é, assim, o mais 
apropriado.
M&M — A moda parece se revisitar 
de tempos em tempos, com releitu-
ras e resgate do vintage e de estilos 
que marcaram determinada épo-
ca. O que significa esse constante 

como fast fashion, com preços 
acessíveis para concorrer com 
lojas de shopping. Temos uma 
estilista responsável pela área 
comercial que viaja para Paris 
e Londres para fazer pesquisas 
de tendência. Nossas peças são 
desenhadas para atender aos 
itens de qualidade e preço”, 
afirma Nery.

O hipermercado trabalha 
com marcas próprias e licencia-
das. “Por estratégia, trabalhamos 
com marcas reconhecidas, cus-

tomizadas para o nosso público-
alvo, com preços mais competiti-
vos. E trabalhamos também com 
a matriz na França, com uma 
linha de surfe tropicalizada”, 
explica o diretor do Carrefour.

Nas Lojas Renner, o conceito 
de fast fashion está atrelado a 
um departamento de estilo que 
cria e desenvolve as coleções e 
adapta as tendências interna-
cionais à moda brasileira, diz a 
gerente geral de estilo das Lojas 
Renner, Gabriela Cirne Lima. “A 

equipe de estilo está preparada 
para filtrar as informações das 
passarelas e das grandes grifes 
para a rede de varejo nacional”, 
afirma. “É fundamental acompa-
nhar as novidades, porque o fast 
fashion permite que a empresa 
esteja pronta para atender ra-
pidamente o mercado.” A exe-
cutiva diz que essa flexibilidade 
permite que a rotação de cores e 
disposição de peças ocorram na 
Renner a cada 15 dias, com os 
itens-chave da coleção. (SD)

Os antigos catálogos de divul-
gação das novas coleções estão 
fora de moda. Assim como se 
customizam roupas, sapatos e 
acessórios, as grandes redes de 
varejo e as marcas têm usado 
um novo tipo de veículo para dar 
maior valor ao produto que ven-
dem e se vincular a uma imagem 
de sofisticação. São as revistas 
customizadas, distribuídas aos 
clientes de redes como Lojas 
Renner e C&A e de grifes como 
Melissa e Hope.

A revista da Melissa, com duas 
edições anuais, é a Plastic Dream, 
cuja editora é Erika Palomino, 
da House of Palomino. “Esse 
formato é muito mais simpático 
ao consumidor de Melissa e traz 
informações relativas à própria 
Melissa e conexões com o mundo 
da moda e da beleza”, diz Erika. A 
tiragem da primeira edição foi de 
380 mil exemplares; e o próximo 
número, que acompanha a nova 
coleção da marca, deve circular 
com 400 mil.

“O material levantado para a 
coleção era tão rico que apenas a 
campanha publicitária talvez não 
fosse suficiente para dividir com 
o consumidor todo o conteúdo 

de criação da Melissa”, afirma o 
sócio e diretor de criação da Casa 
Darwin, Rodrigo Leão. A Casa 
Darwin é a agência publicitária 
da Melissa. As edições da Plastic 
Dream acompanham a São Paulo 
Fashion Week, abrangem ensaios 
de moda e informação e absor-
vem, inclusive, os catálogos de 
vendas anteriores. “Não fazemos 
mais catálogos”, diz Leão.

“De fato, começamos como 
catálogo de produto e avança-
mos até chegar à revista”, diz a 
gerente de marketing da Hope, 
Marjorie Kerner. A edição, de 25 
mil exemplares, existe há dois 
anos, é semestral e deve alcançar 
a tiragem de 40 mil exemplares 
no próximo número. O conteúdo 
é produzido pela equipe da jor-
nalista Joyce Pascowitch. “Dis-
tribuímos a revista ao mailing de 
todas as franquias e também por 
marketing direto, às 20 lojas da 
Hope”, afirma Marjorie. A linha 
editorial é focada em moda e 
bem-estar. Os resultados obtidos 
com a publicação da revista cus-
tomizada são excelentes, segundo 
a executiva. “Publicações desse 
tipo são um meio institucional de 
divulgação da marca”, ressalta.

retorno ao passado para a moda?
Malena — Com o desenvolvimen-
to tecnológico e a evolução, o 
resgate do passado traz uma 
nostalgia que acabamos não 
percebendo. Através do vintage, 
percebemos como está avançada 
a tecnologia.
M&M — Como deixar de ser uma 
fashion victim e proclamar a fashion 
victory?
Malena — Primeiro, não seguir à 
risca a tendência atual, não ser 
vítima das vitrines. Nem sempre 
o que está na vitrine é adequado 
para seu corpo. Procure vestir-se 
de acordo com seu tipo físico e 
sua personalidade, e usar cores 
que te favoreçam. Se não conse-
guir, recorra a um profissional.
M&M — Em sua opinião, ter estilo 

significa o quê?
Malena — Ter estilo é ter perso-
nalidade e atitude. Ousar, mas 
sem abrir mão do bom senso na 
hora de se vestir.

da no mercado de moda popular?
Malena — Mudou o conceito. Atu-
almente você encontra numa loja 
de departamento peças que serão 
tendência na próxima coleção.
M&M — A indústria têxtil é uma for-
necedora de qualidade para o pro-
fissional de moda? Qual é o melhor 
fornecedor mundial de têxteis?
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