Roupa GG ganha espaço no "mundo fashion"
Vanessa Barone
Aumenta número de confecções que se voltam para o segmento
Confecções especializadas em mulheres com manequim GG sempre existiram. Mas agora
perderam a vergonha de aparecer. Depois que o segmento deixou de ser direcionado "para
gordinhas" e passou a ser chamado de "plus size" vem conquistando espaço ano a ano. A
mudança foi além da semântica: de roupas funcionais e sem graça, passou a oferecer modelos
contemporâneos, que seguem as últimas tendências de moda.
Durante o Rio-à-Porter - feira de negócios que ocorre paralelamente ao Fashion Rio, e vai até
2 de junho, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro - um grupo formado por confecções especializadas
no "plus size" espera um crescimento em vendas da ordem de 20%. O grupo, composto pelas
marcas Engenharia da Roupa, Ligia Nogueira, Marcia Morais, Belle Carole e Desirée, vem de
Minas Gerais e comercializa suas peças em vários Estados. "Está havendo um aumento de
consumo e da exigência por uma roupa com mais qualidade. Quem não faz roupa para esse
segmento está perdendo dinheiro", diz Patrícia Martins, diretora comercial da Belle Carole,
confecção de Belo Horizonte (MG) com 23 anos de mercado, que produz roupas femininas do
tamanho 42 ao 56. A produção anual da empresa varia entre 30 e 40 mil peças.
De acordo com Patrícia, os grandes varejistas despertaram para esse segmento, mas ainda se
deparam com fornecedores que não investem o suficiente em qualidade e estilo. Somente as
grifes especializadas, diz a executiva, têm condições de oferecer as duas coisas. "Durante o
primeiro dia da feira, recebi a visita de um comprador da rede Macy's no México, interessado
em levar minha coleção para a rede de lojas", diz Patrícia, que mantém uma butique em Belo
Horizonte e distribui suas roupas para cerca de 300 multimarcas no Brasil.
Com peças para manequins do 42 ao 52, a grife Marcia Morais espera vender 2 mil peças
durante a sua terceira participação no Rio-à-Porter. Com 17 anos de mercado, a marca produz
5 mil peças por mês e distribui para 900 pontos de venda no Brasil. "Meus maiores mercados
são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul", diz Marcia. Estreante no
evento, o empresário Rodrigo Carvalho, da grife Engenharia da Roupa, espera fazer negócios
da ordem de R$ 150 mil durante a feira. Por muito tempo, diz Carvalho, roupa GG era
sinônimo de roupa para senhoras. "Existe uma carência de moda jovem para esse público. A
maioria das marcas só vai até o tamanho 44", diz Carvalho. A Engenharia da Roupa produz
mensalmente 3 mil peças, nos manequins do 40 ao 50.
Segundo os fabricantes de roupas com manequim para além do GG, há alguns segredos para
se construir peças confortáveis e bonitas. "Entre os mandamentos está o de nunca marcar a
cintura e não fazer gola alta", diz Ligia Nogueira, da marca homônima. Além disso, diz ela, é
preciso fazer peças estruturadas, acompanhadas de um bonito decote e mangas - mesmo que
curtas. "Uma coisa que não faço de jeito nenhum é bata quadrada. Prefiro as túnicas que
alongam o corpo."
Filha de uma costureira "gordinha", que aprendeu alguns truques para ficar mais elegante,
Marcia Morais também tem suas regras. "Uma das coisas que considero um pecado é fazer
camisas que ficam com os ombros caídos. Algumas confecções apenas ampliam o molde e
esquecem que os ombros não engordam", diz Marcia. A Belle Carole desenvolveu uma
modelagem própria. "Fazemos um cós anatômico, na largura do quadril da cliente", diz
Patrícia.
Segundo Renata Vaz, organizadora da feira Fashion Weekend Plus Size, que ocorre
semestralmente em São Paulo, não são apenas as grifes especializadas em "plus size" que
estão crescendo em número. "Há também confecções que faziam roupas menores e agora
estão expandindo para atender esse público", diz. Com o produto certo para o cliente certo,
não tem como dar errado.
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