
reste atenção no que dizFlávio 
Rocha, presidente da Riachue-
lo: "Até quinze anos atrás, ha-
via dois tipos de compradora 

de roupa: a que consumia moda porque 
linha dinheiro para renovar o armário a 
cada estação e a que consumia preço 
porque comprava só o que cabia no or-
çamento. Hoje. há um terceiro tipo: a 

que tem informação de moda mas não 
tem dinheiro. Esse é o grupo que mais 
cresce, por causa da internet, e é nele 
que apostamos". Direta e clara, essa é 
a explicação para tantas lojas popula-
res, como C&A. Riachuelo e Shoestock. 
contratarem nomes famosos e tradicio-
nalmente careiros para desenhar cole-
ções especiais. A estratégia chegou ao 
Brasil no ano passado e foi copiada da 
imensa e bem-sucedida rede sueca 

H&M. que em 2004 contratou Karl 
Lagerfeld. o legendário estilista da 
Chanel. As roupas sumiram em três 
horas e deixaram multidões de mulhe-
res chorando de frustração por não se-
rem rápidas o suficiente para comprá-
las. Desde então, a H&M repete anual-
mente o lance. 

Como não existe luxo barato, o se-
gredo da equação roupa de grife a pre-
ço camarada é um só: os estilistas bai-
xam ou. no termo mais elegante que 
usam. "adaptam" o padrão de suas 
criações quando trabalham para gran-
des magazines. Tomem-se como exem-
plo algumas "traduções" (outra palavra 



mágica) de Cris Barros, a favorita das 
jovens ricas de São Paulo e a única 
brasileira que vende na chique loja Co-
lette. de Paris. Em suas coleções habi-
tuais, Cris costuma usar chamois, um 
tipo finíssimo de couro de cabra. Nas 
roupas para a Riachuelo, utiliza couro 
falso, material 70% mais barato. Para 
substituir as caras rendas francesas, a 
Riachuelo ofereceu a Cris vinte opções 
de similar mais em conta. Fecharam 
com uma renda produzida em Taiwan 
— cujo preço é 95% menor. O custo de 
mão de obra de cada peça é fundamen-
talmente calculado pelo tempo que ela 
fica na máquina de costura. "No meu 

ateliê, algumas peças le-
vam mais de doze horas 
para ficar prontas. As da 
Riachuelo ficaram de 
quinze minutos a cinco 
horas na máquina", conta 
Cris. Uma peça "'genéri-
ca" assinada por ela é 
vendida, em média, a 66 
reais, contra os 660 co-
brados nas lojas próprias. 

Não existe hoje me-
nina com mais de 15 
anos que não escreva, ou 
pelo menos leia sistema-
ticamente. blogs de mo-
da. A informação sobre 
os modelos mais deseja-
dos é de nível viral. "É 
por isso que as chinesas, 
as francesas e as brasilei-
ras andam todas com as 
mesmas bolsas", diz Otá-
vio Lima. professor de 
negócios de moda da 
Universidade Anhembi 
Morumbi. No começo do 
ano. a C&A contratou a 
inglesa Stella McCartney 
para produzir uma cole-
ção. Para as gerações 
mais velhas, ela ainda é 
identificada como filha 
de Paul. o ex-beatle. Na 
era do Twitter, é uma 
grife aspiracional, aquela 
que as consumidoras so-

nham ter para se sentir pertencentes a 
um segmento social especial. Stella 
adaptou 27 modelos antigos, tática que 
desde o início barateou em muito os 
produtos. Ao longo de 5000 e-mails 
trocados entre ela e a C&A, os custos 
da operação continuaram a ser laborio-
samente enxugados. Um casaquinho de 
paetê ainda saiu a 500 reais, muito aci-
ma dos preços habituais da rede, mas a 
média do valor das outras peças foi de 
189 reais. Apenas 38 lojas (do total de 
177 no Brasil) receberam os produtos 
de Stella, e o estoque acabou em menos 
de uma semana. "Stella já fez coleções 
desse tipo para outras lojas e sabia que 



não poderia ser extravagante em nada", 
diz Elio França, diretor de marketing da 
C&A. As roupas de seda pura. material 
básico das criações de Stella, foram fei-
tas em pouca quantidade e mandadas 
em sua maioria para os estados mais 
quentes. Até os cabides onde as roupas 
foram penduradas entraram na conta: 
eram de plástico imitando madeira. 

Para assegurarem o (luxo de venda 
— em outras palavras, evitarem o enca-
lhe —, as lojas fazem pesquisas periódi-
cas sobre preferências regionais especí-

ficas. Descobriram assim 
que roupa laranja não ven-
de no Rio de Janeiro — "A 
cor é associada a gari" —. 
que as verdes não saem no 
Amazonas — "As pessoas 
não querem se camuflar" 
— e que. no Maranhão, 
marrom é anatema — "As 
pessoas se sentem empoei-
radas". As explicações são 
de Flávio Rocha. O anseio 
por produtos de grife a 
preços razoáveis chegou, 
naturalmente, aos sapatos. 
Depois de ouvir sugestões 
de chentes mais assíduas, 
a Shoestock. especialista 
em transmigrar modelos 
da moda para sapatos e 
bolsas a preços comparati-
vamente acessíveis, con-
tratou Gloria Coelho e Clô 
Orozco. Os sapatos de até 

1 000 reais da Huis Cios. 
a marca elegante e careira 
de Clô, custaram cerca de 
250 na versão barateada 
da Shoestock. Saíram os 
forros de couro e os saltos 
esculpidos a mão, entra-
ram os métodos da linha 
de produção. "Meu forne-
cedor faz 55 pares por 
dia, na mão. Na fábrica, 
eles fazem 120, por ho-
ra", diz Clô. 

Até quem não tem gri-
fe da moda. mas é o nome 

mais poderoso do Brasil nesse campo, 
emprestou a assinatura. A modelo Gise-
le Bündchen amadrinhou uma coleção 
para a C&A. O tempo que ela tem de 
profissão, quinze anos, é praticamente o 
mesmo em que o interesse pelo assunto 
se difundiu por aqui. "Quando comecei 
a desfilar, nem sabia o que era Chanel. 
Ia para as fotos de chinelo", diz. "Hoje, 
as crianças não usam roupas que foram 
do irmão mais velho. Só querem coisas 
de lojas legais ou que viram no Twiner 
das amigas." Palavra de Gisele. • 

Text Box
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