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Meio & Mensagem — A moda se relaciona com a publicidade 
de maneira diferente dos outros setores. Muitas marcas 
nunca trabalharam com agências. Você já?
Oskar Metsavaht — Nunca trabalhei, por várias razões. 
No início, talvez porque não soubesse trabalhar; depois 
porque, na moda, o que é uma coleção? Ela é uma cam-
panha. Se você tem um conceito e o comunica, tem uma 
campanha. Então, quem melhor para expressar isso do 
que você mesmo? A coleção é muito autoral, e a moda 
tem outra linguagem. É uma forma de comunicação 
que agência não conhece. Ela é comportamento, como 
a publicidade, mas tem uma coisa intrínseca que dá a 
diferença. Na Osklen, o marketing sempre foi feito inter-
namente. Eu gosto de comunicação, de design gráfico, de 
editar, de revista... Só não gosto de negociações. Talvez 
uma agência até fizesse um trabalho melhor ou diferente 
do nosso. Mas eu gosto de fazer isso. Sonho poder fazer 
comercial em cinema, campanha fechada em revistas 
por 12 meses. Mas isso tudo é budget. 

M&M — Como é trabalhado o marketing da Osklen? É verdade 
que muitas vezes você cria a campanha antes das roupas?
Metsavaht — Sou estilista e diretor de criação da marca. 
Cada coleção expressa o que vivi nos últimos seis meses. 
Pode ser uma viagem, um momento... A partir disso, 
junto todo o meu material de inspiração — os tecidos 
novos, as cores que escolhi, fotos de texturas, silhue-
tas — e faço um filmezinho na minha cabeça. Crio uma 
história com personagens. Acho que sou um contador 
de histórias. Às vezes, já tenho a campanha e todo um 
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Sustentabilidade e qualidade. Simplicidade e sofisticação. 
Skate e golfe. Oskar Metsavaht — o médico que virou dire-
tor de criação e estilo e lançou a Osklen 20 anos atrás — consegue 
juntar tudo isso em suas lojas. Muito mais do que moda, a marca hoje é sinônimo 
de um estilo de vida:o novo luxo, conceito em ascensão em tempos de incertezas 
econômicas. O mais interessante, porém, é que Metsavaht não só estendeu os seus 
domínios no mundinho fashion (atualmente são 53 lojas Osklen no Brasil e no exterior e há ainda a New 
Order, de acessórios femininos) como foi além. Com o lançamento da OM.art, ele agora desenha conceitos e 
cria conteúdo para marcas de diferentes segmentos. Com a Environmental Directions (ED), desenvolve pro-
jetos de comunicação ligados à sustentabilidade. Nesta entrevista, o empresário gaúcho que fez de Ipanema 
seu quartel-general e musa inspiradora conta como constrói valores que tornam produtos e serviços muito 
mais interessantes aos olhos dos consumidores.
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contexto na cabeça, mas ainda não tenho as roupas. 
Sento com a minha equipe e começamos a desenvolver 
o figurino desses personagens. Só consigo sentir que o 
meu trabalho terminou quando monto a primeira loja 
e tento deixá-la naquele mood. A missão da Osklen é 
encantar o cliente. Ele não precisa comprar. Se sair 
daqui encantado, eu estou feliz. Um dia ele vai voltar.

M&M — O que é mais importante para a marca: o desfile ou 
a campanha?
Metsavaht — Para a maioria das marcas é o desfile. 
Como a Osklen não é uma marca de moda, e sim de 
lifestyle, tenho clientela que não acompanha a moda, 
mas acompanha a Osklen. Por isso, o meu marketing é 
mais complexo. A estratégia começa com pessoas que 
se identificam com a Osklen. Não são patrocinadas, mas 
são esportistas, artistas plásticas, DJs, músicos com 
os quais temos uma relação de troca de prestígio; não 
existe uma obrigação. Também filmamos os processos 
de desenvolvimento dos produtos. Começamos a usar 
mídias sociais, como o Twitter, e teremos o Facebook. 
As filmagens vão entrar aí. Durante o processo de 
criação vamos soltando alguns spots. Já o desfile é a 
primeira expressão oficializada da coleção. Todos os 
segmentos andam juntos. O desfile faz parte da cam-
panha. Ele é o estopim. E tem o trabalho de RP, que é 
muito importante porque fala com o fashionista, que é 
quem consome o lançamento de moda. E essa é uma 
comunicação muito específica, sutil. O consumidor de 
moda compra lançamento. O de lifestyle não compra em 

março ou abril o que vai usar no inverno. Na segunda 
fase da campanha, quando você pega esse consumidor, 
digamos, regular, uma campanha publicitária mais 
clássica funciona. 

M&M — Qual a verba de marketing da Osklen e da New Order?
Metsavaht — Trabalhamos com 3% do faturamento.

M&M — A Osklen sempre teve também uma ligação muito 
forte com o conceito da sustentabilidade...
Metsavaht — E tem. Agora, tudo aquilo que apliquei 
dentro da Osklen nós aplicamos para outras empresas 
e organizações, governamentais e não governamentais. 
Na OM.art usamos os conceitos de design, de lifestyle. 
E temos também a Environmental Directions, empresa 
de comunicação especializada em projetos de desenvol-
vimento sustentável. 

M&M — Pode-se dizer que a OM.art é uma empresa de 
branding?
Metsavaht — Prefiro dizer que nós desenhamos 
conceitos.

M&M — Como surgiu a OM?
Metsavaht — Meu departamento de marketing foi evo-
luindo e algumas empresas começaram a querer fazer 
co-branding conosco. Mas notei que o que elas queriam 
mesmo era a forma de comunicação da Osklen, a ma-
neira de conceituar produtos e serviços. Então, há uns 
dois anos fiz uma spin-off. Peguei essa house e criei a 
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“O novo luxo é trazer os valores 
de simplicidade com uma 
expressão boa de design. Acho 
que o que aconteceu (com a 
economia) gera um momento de 
reflexão. Desabou essa coisa do 
dinheiro fácil, do luxo ostensivo, 
porque essas pessoas não têm 
mais o capital e essa postura não 
condiz com o mundo de hoje”

Leia entrevista na íntegra e ouça trechos inéditos em
http://www.meioemensagem.com.br/entrevista_oskar/

Confira

OM.art, escritório que faz toda a comunicação da Osk-
len, da New Order, do instituto-e (ONG que promove 
o desenvolvimento humano sustentável da qual 
Metsavaht é fundador), projetos de co-branding e 
para outras empresas. Com a Osklen, a cada seis meses 
saímos de um conceito abstrato e o deixamos concreto, 
desenvolvemos uma campanha para posicionar aquilo 
no mercado. Crio sempre uma logomarca para cada co-
leção. A gente faz a coisa acontecer. Temos experiência 
de varejo, experiência em moda, em comunicação. Isso 
é uma vantagem competitiva.

M&M — É uma expertise muito própria...
Metsavaht — Sim. Já vi empresas que contrataram uma 
agência de publicidade para criar uma marca e um 
conceito, um escritório de design para desenhar os 
produtos e serviços, um escritório de arquitetura para 
criar um ambiente e acabaram com um Frankenstein 
na mão. Com coisas boas, mas que não se encaixavam. 
Acredito que deve haver uma visão do todo, uma visão 
holística. O consumidor exige isso. Está cheio de pro-
duto legal. Também tem muita gente que pode fazer 
comunicação e imagem. Mas, entre uma coisa e outra, 
as pessoas querem conteúdo, querem alma, e isso tem 
de acompanhar o processo do início ao fi m. 

M&M — A OM faz campanhas de publicidade?
Metsavaht — Posso criar uma campanha publicitária, 
mas é claro que aí trabalhamos com uma agência. 
Gosto de dizer que as agências de publicidade criam 
imagens, são as melhores nisso, nós trazemos o conte-
údo. Pegamos produtos e serviços, se já existirem, que 
precisam dar uma contemporizada, criamos experiên-
cias legítimas e até fatos. A partir daí você tem uma 
história, um conteúdo, entrega para uma agência e ela 
faz a campanha. Às vezes a agência nos chama para 
trabalhar. O case da sandália Ipanema foi a Africa que 
fez, e o Nizan (Guanaes) teve a ideia de me chamar 
para desenhar. Fui eu que criei como designer. Primeiro 
pensei nas curvas de Ipanema, da areia, das montanhas, 
das ondas, das mulheres. Depois pensei na forma do 
arco do pé. A sandália é uma fl ip fl op e tem essa forma 
ortopédica, sem ser pesada. E ela é reciclável. Como 
foi criada em Ipanema, decidimos dar um retorno para 
o bairro, que é um símbolo do Brasil: cada par vendido 
gera um valor que, através do instituto-e, é investido 
em ações culturais, sociais e ambientais do bairro. A 
Grendene até adiantou os valores e a primeira coisa 
que fi zemos foi adotar o parque Garota de Ipanema, 
que estava largado. 

M&M — Como defi ne o conceito de novo luxo, do qual você 
é um dos principais representantes?
Metsavaht — O meu estilo de vida, a minha proposta de 
estilo e comunicação para a Osklen sempre foram esses. 
Os valores que trago por trás nunca foram esnobes. 
Mas, ao mesmo tempo, não é por isso que deixo de me 
dedicar à sofi sticação, de tentar ter o melhor possível 
em design, na estética e nos materiais. Essa sempre 
foi a expressão da Osklen. Trazer o skate e o golfe, por 
exemplo. Uns dez anos atrás, os produtos feitos por 
comunidades de baixa renda ou instituições (carentes) 
eram sempre malfeitinhos para parecer que eram de 
caridade ou sustentáveis. Eu achava o contrário, que a 
gente tinha de enobrecer esses atos de comunidades de 
baixa renda e o trabalho dos voluntários. Que os proje-
tos de origem sustentável ou ambiental tinham de ter a 
sua expressão valorizada. Isso é uma forma de desenhar 
um posicionamento através do design, da comunicação, 
da exposição nas lojas. É posicionar valores. 

M&M — Por que ocorreu a ascensão dessa ideia?

Metsavaht — O mundo deu uma virada. Teria virado 
mais rápido se não fosse a era Bush. No início dos anos 
2000, o Protocolo de Kyoto estava para ser assinado, 
não havia guerras. Mas, nos anos que se seguiram, 
quem era esnobe, que não sabia nem consumir as coi-
sas pelos valores que elas traziam por trás, começou 
a ter muito dinheiro. E as grandes grifes do mundo 
foram seguindo isso, porque são dirigidas pelo fator 
econômico, e começaram a se expressar de um jeito 
esnobe, cafona. Brilhantes para todos os lados, carros 
e aviões ridiculamente caros. Mas havia um grupo 
de pessoas sem esse dinheiro para gastar nem esse 
interesse — para mim, os chiques de verdade — que 
estava se sentindo ameaçado por esse luxo esnobe, que 
ia cada vez mais para a frente. O novo luxo é trazer 
os valores de simplicidade com uma expressão boa de 
design. Acho que o que aconteceu (com a economia) 
gera um momento de refl exão. Desabou essa coisa do 
dinheiro fácil, do luxo ostensivo, porque essas pessoas 
não têm mais o capital e essa postura não condiz com 

o mundo de hoje. Temos de voltar a valores básicos, 
mas não baixar a bola em três coisas: na sofi sticação 
do design, na criatividade, na arte; na qualidade de 
produtos — em vários setores, não só na moda —; e 
na pesquisa científi ca. Isso tem de ser sofi sticado.

M&M — Fora o Brasil, quais os principais países hoje para 
a Osklen?
Metsavaht — Diria que os principais são aqueles onde 
eu tenho lojas: Estados Unidos, Itália, Japão. As 
americanas são próprias, as italianas e japonesas são 
franqueadas. Aqui no Brasil, metade é franqueada e 
metade é própria. Entre os países em que não tenho 
loja (importantes): Grécia, França e Espanha. E ainda 
a região do Oriente Médio, a Croácia e a Bélgica. 

M&M — Houve boatos sobre uma possível venda da Osklen...

Metsavaht — É mentira total. Até estou vendo com 
outros grupos que não aquele (o da Le Lis Blanc), 
nunca estive com eles. Foi um boato, deve ser porque 
eles estão com ações na bolsa. Olha, todo mundo usa 
a minha marca. Ou copiam o meu design, as minhas 
estampas, a nossa forma de comunicação, nossas cam-
panhas... Usam até para valorizar o seu negócio. 

M&M — Mas você está pensando em vender uma parte 
do negócio?
Metsavaht — Não é questão de vender, mas de se unir 
estrategicamente a grupos com os quais você tenha 
uma sinergia de operações fi nanceiras e de logística, 
o que possibilita diminuir os custos e ter um preço 
melhor de mercado para o produto. Se houver um gru-
po interessante aberto à parceria, estudo propostas. 
Também estou vendo outras marcas (de varejo de 
moda) para aquisição, em que eu possa aproveitar a 
nossa experiência. Costumo dizer que as nossas lojas 
são um meio de comunicação, uma mídia. Um produto 

que está aqui dentro, seja um celular ou o que for, 
tem o nosso aval. Circulam em nossas lojas 250 mil 
pessoas por mês. É mais do que várias revistas e do 
que diversas mídias eletrônicas. E quando as pessoas 
estão aqui é diferente de uma página de revista bidi-
mensional, de uma televisão. Elas têm a possibilidade 
de tocar nos produtos. E os meus vendedores estão 
aqui para falar de lifestyle e podem muito bem mostrar 
um produto ou serviço que tenha a ver com o nosso 
conceito de lifestyle. A Osklen é uma plataforma de 
lançamento. 
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