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ão é exagero dizer que Pedro 
Lourenço bebeu moda na ma-
madeira. Mesmo antes de co-
meçar a andar ou falar ele já 

acompanhava os pais estilistas. Glo-
ria Coelho e Reinaldo Lourenço. nas 
peregrinações a Paris feitas duas ve-
zes por ano — no inverno e no verão 
— pelos que trabalham e comun-
gam nesse mundinho mundão. Foi 

um bebê fashion. "Paris é a minha pri-
meira lembrança de moda, de museus 
e galerias até feiras de tecidos", diz o 
estilista paulistano, hoje com 20 anos. 
Na semana passada, ele apresentou, 
pela segunda vez. uma coleção de pri-
mavera-verão na Semana do Prêt-à-
Porter da capital francesa. "Lourenço 
caminha com passos confiantes em di-
reção ao futuro da moda", afirma a in-
glesa Hilary Alexander, editora de mo-
da do jornal Telegraph, de Londres. 
Influente voz do meio, Hilary aponta a 
estrutura arquitetônica da silhueta e o 
jogo de esconde-esconde do corpo nos 
vestidos do estilista como sinais de um 
trabalho "inteligente e corajoso". Ou-
tra autoridade no assunto, a também 
inglesa e jornalista Sarah Mower, em-
baixadora de talentos emergentes do 
Conselho Britânico de Moda. diz que 
"qualquer um com olhar de moda pode 

ver que Lourenço está na mesma sinto-
nia do que Nicolas Ghesquière produz 
para Balenciaga". Tradução para o lei-
go: Ghesquière é o criador francês 
mais festejado da atualidade e a mai-
son Balenciaga, uma verdadeira lenda 
— ocupa o mesmo panteão de Chanel 
e Saint Laurent. 

Estilistas brasileiros trabalhando 
no epicentro da moda existem outros, 
como o mineiro Francisco Costa — di-
retor criativo de Calvin Klein — e o 
paulistano Alexandre Herchcovitch — 
no elenco oficial da Semana de Moda 
de Nova York. Também não podemos 
esquecer de Ocimar Versolato, que co-
nheceu rápida ascensão e queda ainda 
mais rápida na alta-costura parisiense, 
nos anos 90. Pedro Lourenço, contudo, 
tem a seu favor, além da juventude e 
do talento, o prestígio do Brasil globa-
lizado do século XXI. Para não falar de 
foco. 

Para fazer parte do exclusivo clube 
da moda em Paris, é necessário, antes 
de mais nada, um bom serviço de rela-
ções públicas. Lourenço é cliente da 
KCD. agência que tem em seu portfó-
lio nomes como Marc Jacobs, Ralph 
Lauren e Versace. Além disso, é preci-
so ser aceito pela Chambre Syndicale 
da la Haute Couture, instituição presi-
dida pelo tão respeitado quanto temido 
Didier Grumbach. "Ele gosta do meu 
trabalho, tanto que me aceitou na Se-
mana de Moda de Paris", diz o estilis-
ta. com a segurança de alguém que 
conhece a profissão pelo avesso. Afinal 
de contas, fez sua primeira coleção aos 
12 anos, lançou marca própria aos 15 e 
hoje cobra entre 1 000 reais (um vesti-
do de malha) e 30 000 reais (uma ja-



tudo o que me interessa, principalmente 
arte. É essencial para um estilista co-
nhecer arte. porque sem ela a moda não 
existe. 
A pressão profissional foi maior para vo-
cê por ter começado tão cedo e por ser 
filho de estilistas bem-sucedidos? Sem-
pre fui o mais exigente comigo mesmo. 
Sou muito crítico em relação ao meu 
trabalho, porque sei exatamente qual 
tipo de produto quero fazer e aonde 
quero chegar. 
Como você vê o momento atual da moda 
no Brasil? Não há um certo esvaziamento 
do assunto? Acho que a moda no Brasil 
está num processo de expansão. Temos 
talentos maravilhosos na moda. E. ape-
sar de uma história cuna nessa área. te-
mos feito coisas muito boas. 
Existe uma moda brasileira? N ã o ve jo 
mais muito regionalismo na moda. 
Existem ideias que se originam em de-
terminado país, é verdade, porém cada 
vez mais a moda está assumindo um 
ponto de vista global. 

PASSARELA PRECOCE 
A influência dos uniformes esportivos já 
aparecia no primeiro desfile de Pedro 
Lourenço, aos 12 anos, para a Carlota 
Joakina (foto mais à esquerda). 
marca de sua mãe. Gloria Coelho. 
Aos 15. no lançamento da marca que 
leva seu nome, ele mostrou foco e 
ousadia tanto no uso dos materiais 
quanto na estrutura das roupas 

Quais estilistas brasileiros você ad-
mira? Entre os mais jovens, gosto 
muito da Priscilla Darolt. E o An-
dré Lacerda — filho da estilista 
Pirilena Lacerda — tem um traba-
lho muito forte. 
Por que você não apresenta suas co-
leções no Brasil? Escolhi mostrar o 
meu trabalho em Paris, porque 
quero me comunicar com o mun-
do. Também não acho interessante 
desfilar em duas semanas de moda 
por temporada. 
Você gostaria de vestir celebridades? 
Tenho até vontade, mas não é algo 
que eu persiga. A maior preocupa-
ção que tenho agora é com a quali-
dade da roupa, do desenho. Nem 
acompanhei a temporada de moda 
aqui. por estar muito ocupado com 
meu próprio desfile. Agora, terei 
tempo para ver tudo pela internet. 

Como as suas criações chegam ao mer-
cado? Minha estrutura de produção é a 
mesma dos meus pais. Vou produzindo 
de acordo com a demanda. O mercado 
internacional tem sido muito receptivo 
ao meu trabalho. Há pouco, soube que 
em uma loja de Boston minhas roupas 
se esgotaram em duas semanas. 
Você é independente financeiramente? 
Estou a caminho, quase chegando lá. 
Aos 20 anos, você leva uma vida como a 
dos jovens da sua idade ou está mais li-
gado no trabalho? Trabalho muito e. cla-
ro, adoro me divertir. Mas sou bastante 
introspectivo. Gosto de ler, ouvir músi-
ca clássica e adoro cinema, principal-
mente filmes franceses e italianos dos 
anos 50, 60 e 70 — as visões de Fran-
çois Truffaut e Michelangelo Antonioni 
são inspirações constantes. Não tenho 
um grupo específico de amigos, mas 
amigos de diversas turmas e de várias 
idades. 

Você ainda pretende fazer universidade? 
Sim. um dia. Mas nada a ver com moda. 

queta de couro inspirada 
na arquitetura de Oscar 
Niemeyer) por um de 
seus modelos — em lojas 
no Brasil, Estados Uni-
dos, Itália e China. 

Em Paris, Lourenço 
foi incluído no calendário 
oficial, mas na programa-
ção destinada a desfiles 
menores, de iniciantes. 
Não é verdade que ele te-
nha pago para participar 
da Semana de Moda. Ele 
apenas pagou pelo servi-
ço da agência KCD — que 
não conseguiria colocá-lo 
no topo das atenções se ele não 
tivesse o que mostrar. Direta-
mente de seu showroom em Pa-
ris, Pedro Lourenço falou a VEJA 
(e aqui vai um recadinho para 
ele: os seus amigos brasileiros es-
tão com saudade do rapaz simpá-
tico e alegre). 

Na coleção apresentada na semana 
passada em Paris, seus temas eram 
a imperatriz Josefina — mulher de 
Napoleão — e o beisebol. O que 
uma coisa tem a ver com a outra? 
Não são temas, são climas. Sempre 
defino um assunto para dar o clima, 
um para a construção das roupas e ou-
tro para a silhueta. Josefina sugere a 
silhueta estilo império — totalmente 
vertical a partir do busto marcado. E o 
beisebol está na construção das peças 
com enchimentos de proteção. Alter-
nei, em uma mesma peça, um material 
pesado, como o couro, com um tecido 
leve, como o tule. É fundamental utili-
zar assuntos de universos diferentes 
para criar algo novo. 
Quem é a mulher para quem você faz essa 
roupa? Sobretudo uma mulher forte e 
segura, além de extremamente contem-
porânea. Não penso em uma idade es-
pecífica. porque falo de linguagens, de 
desejos. 

Você vive em Paris ou em São Paulo? Mo-
ro em São Paulo, mas venho muito a 
Paris porque é onde está a minha asses-
soria, é onde tenho uma grande rede de 
relações. Aqui também faço toda a pes-
quisa para as coleções. Passei um tem-
po em Paris estudando francês, modela-
gem e fazendo uma imersão total em 
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