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Adultos renovam o guarda-rou-
pa por vaidade. Crianças, por
necessidade. Como crescem sem
parar, os pequenos precisam de
roupa nova sempre. Com isso,
fazem da moda infantil um seg-
mento próspero e agora mais
disputado por grifes de luxo,
com nomes como Gucci e, no
Brasil, as linhas de Isabela Cape-
to para a C&A, a Track Field Kids,
Ronaldo Fraga para Filhotes e
Cris Barros Mini.

O vestuário de 0 a 12 anos
equivale a 20% das confecções
nacionais, e mantém um cresci-
mento anual entre 6% e 10%. Em
2002, o faturamento da área foi
de US$ 1,7 bilhão, o equivalente
a R$ 2,86 bilhões, e chegou a
US$ 2,76 bilhões em 2009, cerca
de R$ 4,64 bilhões, segundo a
Associação Brasileira da Indústria
Textil (Abit). Há uma década, este
mercado era dominado por pou-
cas e gigantes marcas especiali-
zadas. Entre elas, a Tyrol, que
produz meio milhão de peças por
ano, e a Lilica Ripilica, com três
milhões de peças por ano.

Recentemente, incentivadas
pela crise internacional, as mar-
cas estrangeiras decidiram di-
versificar o portfólio e as linhas
infantis ganharam destaque. A
Gucci Kids, lançada em julho,
chega ao Brasil no próximo mês.
No Brasil, o incentivo vem das
taxas de fecundidade que, após
sete anos, voltaram a subir, atin-
gindo 1,94 filho por mulher, de
acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística. Soma-
do à melhora da massa salarial,
esses são indícios de que a de-
manda do segmento continuará
aquecida, o que justifica o inves-
timento das grandes grifes.

A Hering, por exemplo, lan-
çou este mês uma camiseta com
estampa de lousa, em que a
criança pode escrever com giz
(para apagar, basta pano úmi-
do) e abre quatro lojas Hering
Kids nos próximos dois meses.
Uma das principais marcas bra-
sileiras de moda esportiva, a
Track & Field, com 35 lojas,

inaugura esta semana a primei-
ra infantil, nos Jardins, bairro
nobre de São Paulo.

A marca feminina Enjoy, com
50 lojas no Brasil, tirou do forno a
linha Zinha, para meninas de 4 a
10 anos, com 15 modelos de ves-
tidos estampados. E espera au-
mentar em 8% as vendas deste
mês graças à nova etiqueta. As
peças são de tecido orgânico e es-
tarão à venda, em fase de teste, só
em outubro. Se der certo, entra
para o portfólio da grife carioca.

De Belo Horizonte, a Ronal-
do Fraga para Filhotes é pionei-
ra e grande sucesso no seg-
mento. Hoje, tem uma fábrica
apenas para cuidar da produ-
ção infantil. De acordo com a
Abit, aproximadamente um bi-
lhão de peças de vestuário in-
fantil são produzidas anual-
mente. As confecções para me-
ninas representam cerca de
70% do total de peças vendi-
das. Sucesso estabelecido, a li-
nha infantil da estilista Cris Bar-
ros, comprova os dados. A Mini
começou há dois anos e hoje re-
presenta 30% do negócio.

Empreendedorismo
Mãe de duas meninas, a empre-
sária e produtora Ana Cury viu
uma oportunidade no gosto das
filhas por moda. Há seis anos,
criou o Fashion Weekend Kids,
que reúne algumas das princi-
pais marcas infantis em desfiles
durante um fim de semana em
São Paulo. “O Fashion Kids não
é um lançador de moda. A gente
proíbe que modelos desfilem,
todo mundo é cliente das lojas”,
diz. “As famílias vão inteiras ver
a criança e hoje tem até fila de
espera nas lojas por vagas nas
passarelas. É sonho de toda me-
nina desfilar”.

O evento ocorre duas vezes por
ano e terá, no próximo mês de
março, sua 12ª edição, como sem-
pre no Shopping Iguatemi — que
inaugura, em breve, uma ala dedi-
cada a crianças. A partir deste ano
também será realizado no Rio de
Janeiro e em outras capitais, com
patrocínio de Sony, Havaianas e
Kibon, outras marcas a pegar ca-
rona na demanda da criançada. ■

Crianças cintilam
no radar da moda
Gucci, Hering, Track & Field estão entre as marcas que
apostam em novas linhas infantis para ampliar a receita

Tamanhos de
0 a 12 anos
correspondem
a 20% do mercado
nacional de
confecções, e
têm um crescimento
anual entre 6%
e 10%. Em 2002,
o faturamento
do segmento foi
de US$ 1,7 bilhão
e chegou a US$ 2,76
bilhões em 2009

Desfile do Fashion
Weekend Kids: marcas
infantis levam os
clientes à passarela

TECNOLOGIA

Louis Vuitton investe em redes sociais
e faz seu primeiro desfile em 360º
Quase 5 mil pessoas confirmaram presença para o desfile
da Louis Vuitton, marca francesa desenhada por Marc Jacobs,
que ocorre amanhã em Paris. São convidados virtuais que devem
assistir a apresentação pelo Facebook e usar o mouse para ampliar
detalhes, no que é considerado o primeiro desfile em 360º da história.
O evento está previsto para começar às 9h30, horário de Brasília.
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Divulgação

Balenciaga

Sapatos masculinos e baixos
apontam para uma revolução
na grife, que terminou seu
desfile com Gisele Bündchen
em vestido branco e preto
com transparências.

PARIS FASHION WEEK

Destaques da capital mundial da moda para o verão 2011
Os principais lançamentos para o verão europeu
de 2011 começam a chegar às lojas em fevereiro.
Mas os desfiles da Paris Fashion Week,
que terminam amanhã, já dão uma boa ideia
do que estará em alta na próxima estação.

Silhueta quadrada, short , couro, peças em preto
e branco e o vermelho devem ser imprescindíveis
aos adeptos da moda. Ainda faltam desfiles
importantes como Chanel, Hermes e Miu Miu,
mas dá para saber também que as saias estão

mais longas. As pernas, porém, continuam
à mostra por fendas, transparências e recortes,
como as apresentadas pelo brasileiro Pedro
Lourenço que, aos 20 anos, brilhou durante a
semana de moda mais importante do mundo. A.F.

Pedro Lourenço

A cintura subiu, a barra desceu
e a transparência, coadjuvante
do couro no primeiro desfile do
brasileiro, virou protagonista
desta segunda coleção
do estilista de 20 anos.

Condé Nast/Corbis Latinstock

Divulgação

Stella McCartney

A filha do famoso Beatle aposta
em um novo comprimento
de calça, com linhas retas
e cintura alta; combinada
com blusas amplas, em um
visual que lembra uniformes.

Celine

Poucos detalhes e cores fortes,
com valorização do artesanal,
agora são símbolo do luxo
contemporâneo, segundo
proposta de Phoebe Philo,
responsável pela grife.

Patrick Kovarik/AFP

Pierre Verdy/AFP

Balmain

A marca que negocia loja
no futuro shopping Juscelino
Kubitschek, em São Paulo,
faz peças caríssimas que
tem sempre um rasgo —
e agora também tachas.

Lanvin

A saia plissada e longa
ganhou fenda em uma nova
versão que une elegância,
casualidade, sensualidade
e cintura marcada, pelas mãos
do estilista Alber Elbaz.

Divulgação

Givenchy

O paletó de verão vira um
colete amplo e trabalhado
com zíperes. Pode ser usado
para alongar a silhueta,
se combinado com calças
estreitas e saias transparentes.

Dior

John Galliano mistura
pesados casacos masculinos
com vestidos leves em uma
coleção de cores tropicais.
O verão 2011 da grife mistura
temas náuticos e burlescos.

Francois Guillot/AFP

ARTE

Estilista Conrado Segreto, ícone da moda
nacional nos anos 80, tem croquis à venda
O mineiro Conrado Segreto, que morreu no início da década 90,
ganha retrospectiva de sua obra na loja Mundo Mix, na Rua Augusta, em
São Paulo. O traço elegante de seus croquis ficou imortalizado na moda
brasileira, e os desenhos foram conservados pela irmã do estilista, Rita,
que agora os coloca à venda. Cada um custa em média R$ 2,5 mil. Eles
estarão em exposição, ao lado de vídeos e roupas, a partir de novembro.

EXPANSÃO

Tommy Hilfiger comemora 25 anos com
duas novas lojas em capitais brasileiras
A Tommy Hilfiger tem mil lojas em todo o mundo, sendo 126 na América
Latina. E o número deve aumentar até o fim do mês, quando mais duas
unidades serão abertas no Brasil, somando 14 no país. As novas lojas
ficam em Vitória e Belo Horizonte e, como as demais, são franqueadas.
Em março deste ano, a grife foi vendida por US$ 3 bilhões pelo grupo de
investimento Apax Partners à Phillips-Van Heusen, dona da Calvin Klein.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 26-27.
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