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O mundo quer o 
brazilian soul
Oskar Metsavaht se orgulha de dizer que com a Osklen não criou uma marca, mas um 
estilo — que encantou o mundo e a Alpargatas, grupo que comprou 30% de participação da 
marca recentemente. O plano é a partir de agora internacionalizar ainda mais sua linha de 
produtos que começou da maneira mais inusitada possível, quando ele, médico, desenhou 
um casaco de neve para os integrantes de uma expedição ao Aconcágua (Argentina), da 
qual participaria. Hoje são 62 lojas no Brasil, e outras em Milão, Tóquio, Roma, Nova York e 
Miami, além de uma loja de temporada em Punta del Este e showrooms em vários outros 
países. Nesta entrevista, Metsavaht fala sobre seu trabalho, sustentabilidade, o novo luxo 
e o brazilian soul, que para ele, nunca esteve tão em alta.

Por teresa levin  tlevin@grupomm.com.br 

Fotos andré valentim

Meio & Mensagem — Como você se defi-
ne e  define seu trabalho? Falar que você 
é um estilista ou diretor de criação seriam 
funções restritivas.
Oskar Metsavaht — Sou um criador e te-
nho alma de artista. Estilista sim, mas no 
sentido amplo da palavra. Estilista é uma 
pessoa que cria um estilo, não é quem faz 
roupa. Quando falam que criei uma gran-
de marca, acho bom, claro, mas fiz muito 
mais que isso.  Criei um estilo. Ele pode ser 
decodificado, alocado, distribuído, pontu-
ado em qualquer produto ou serviço, mas  
também em formas estilísticas, em arte, pro-
jetos. Existe um estilo de fazer, interpretar, 
comunicar. São diferentes níveis: uma coi-
sa é fazer um produto que tem um estilo, a 
outra é fazer uma marca original, que tem 
um estilo próprio, personalidade. Em outro 
estágio mais alto, cria-se um estilo, que vai 
além da marca. Ela pode se apropriar dele, 
mas ele permeia tudo de uma forma mui-
to mais intensa e duradoura. Atinge muito 
mais as pessoas de maneiras até sublimi-
nares. Por meio de um estilo você comu-
nica, emociona, cria desejos. Você identi-
fica um grande artista plástico assim, pode 
nunca ter visto um determinado quadro, 
mas olha e diz: isso deve ser um Picasso pe-
las formas estilísticas. Assim como um fil-
me de um grande diretor, um carro de um 
grande designer de automóveis. Acho que 
sou um grande compositor. Minha compo-
sição aplico na Osklen e em vários outros 
projetos, na minha vida, nas fotos que fa-
ço, nos filmes, nas coleções. Em tudo você 
identifica-o. E isso é que deu a força para 
a Osklen. Uma marca tem de ter uma per-
sonalidade própria e ser mutável. A Osklen 
tem seus desejos, como as pessoas. Ela se 
alimenta da contemporaneidade, de pas-
sado, e antecipa futuro.

M&M — Por que acha que pessoas se iden-
tificaram com a Osklen no exterior? 
Metsavaht — Para ser uma marca no mun-
do, tem de ter uma linguagem estética uni-
versal. É fundamental qualidade interna-

cional de produto e serviços, além da sus-
tentabilidade social, ambiental, cultural, 
educacional, que passa transversalmente. 
Se não tem esses critérios, não vai chegar 
nisso. Tenho uma visão muito clara desde 
o primeiro dia, não é pretensão não, mas 
uma visão bem clara de que a Osklen ia 
ser uma marca global. Sabia o estilo que 
queria. Por isso é tão importante a legiti-
midade. Para enfrentar o caminho de fazer 
uma marca que fale desse jeito, tem de ter 
estes critérios muito bem fundamentados 
e claros para você mesmo.

M&M — E em que ponta de sua história a 
Osklen se encontra agora?
Metsavaht — Estamos na metade ou mais 
um pouco do caminho. Sabe qual foi a pri-
meira loja internacional da Osklen? A de 
Ipanema, na Nossa Senhora da Paz. Se ho-
je fosse fazer uma marca, eu ia abrir a pri-
meira loja na cidade do Rio de Janeiro. Se 
quisesse ser uma marca internacional, fa-
ria isso. A loja de Ipanema sempre foi a mi-
nha primeira embaixada, minha flagship. 
Quando abri, observei que estava mudan-
do a qualidade  sociocultural do turista no 
Rio. A globalização estava no início e o Bra-
sil se expressava um pouco mais, as pes-
soas começavam a se aventurar a vir para 
cá, descobrir o País. Quem vem com esse 
desprendimento é interessante. Elas fo-
ram mudando nossa imagem lá fora, en-
cantando-se conosco, com este equilíbrio 
do despojado com o sofisticado. Chega-
vam sem expectativa e, quando viam coi-
sas benfeitas, achavam bacana. A Osklen 
é um exemplo de coisa benfeita que trans-
mite um Brasil que não é o estereotipado. 

M&M — Você vendeu 30% de participação 
da Osklen para a Alpargatas, que tem um 
dos cases mais relevantes no exterior com 
Havaianas. Por que esse movimento agora?
Metsavaht — Isso já estava nos meus pla-
nos. Fiz a Osklen, em sua primeira década, 
ter seu conceito de lifestyle, ser uma marca 
nacional, com presença física no Rio. Na 

segunda década, transformei esse concei-
to em design de moda, em inovação e po-
sicionei a Osklen como uma marca lança-
dora de tendências, seguindo um aprimo-
ramento profissional de luxo, melhoran-
do qualidade, introduzindo o eixo trans-
versal de sustentabilidade. Ela virou uma 
marca nacional, mas para alçar depois o 
mercado internacional. Há seis anos estou 
semeando esta entrada lá fora, com lojas 
internacionais. Abrimos no Japão, com lo-
jas próprias. Vender peças para multimar-
cas não quer dizer nada. Você não leva seu 
estilo. Estamos também na Itália e em No-
va York. Fiz isto para vermos se tínhamos 
uma linguagem universal. E temos. Acho 
que eu e minha equipe fomos bem longe 
sozinhos com a Osklen. Empreendemos 
uma realidade, um estilo. Mas trabalhei a 
Osklen para ter um parceiro robusto que 
compreendesse nossa visão, a proposta da 
marca, as oportunidades. Recebi propostas 
de grupos internacionais. Mas sempre tive, 
e acho que todos temos, uma admiração 
pela Alpargatas, por causa da Havaianas 
e por causa da gestão. Havaianas é prima 
da Osklen, como H.Stern. São marcas nas 
quais você leva um pouco do Brasil. Este 
momento de transição lá para fora preci-
sa de muito corpo, uma gestão ainda mais 
aprimorada para o tamanho da Osklen. 
Poderíamos  ter continuado crescendo or-
ganicamente, abrindo lojas lá fora, mas há 
um momento oportuno de acelerar isso. É 
um bom momento do Brasil e da Osklen. 
E a Alpargatas tem uma visão de se trans-
formar em grupo global.

M&M — Hoje as vendas internacionais da 
Osklen representam 7% do total. Quanto 
elas podem crescer?
Metsavaht — Nossa meta é estratégica, 
ainda não é numérica. Tudo está mudan-
do muito na economia internacional. Mas 
existem oportunidades e uma das coisas 
que queremos é encontrar empresas lá fo-
ra que tenham sinergia com as necessida-
des da Osklen e vice-versa. Que tenham ex-

periência em alguns itens e linhas que no 
Brasil não produzimos. Fazemos mágica pa-
ra a Osklen ser considerada uma marca de 
luxo made in Brazil. O País é sabidamente 
vendedor de commodities e produtos ma-
nufaturados de média para baixa qualida-
de, só perdemos para a China. A indústria 
brasileira não faz coisas de luxo. A maioria 
de nossas empresas entrega coisas muito 
ruins. Pensando estrategicamente, o Brasil 
tem um conceito maravilhoso para vender 
produtos e serviços, nosso estilo de vida. O 
american dream está caindo como desejo 
no mundo. Está surgindo o brazilian soul. 
Nosso way of life é muito mais interessante 
que o europeu e que o americano. Só que o 
Brasil está muito caro hoje e por isso que-
remos encontrar empresas lá fora.

M&M — Podemos esperar novos produtos?
Metsavaht — Lá na frente sim, mas pre-
cisamos expandir primeiro. Está saindo 
uma linha de óculos em setembro, criada 
junto com um escritório de design de ócu-
los na Itália, e fabricado lá. Precisamos de 
qualidade. Pena que no Brasil vai ser caro 
porque temos de pagar os impostos. Esse 
é um grande problema que temos. Nossa 
indústria e nossas marcas vivem um mo-
mento muito vulnerável. As pessoas que-
rem nosso design e serviço, só que nosso 
produto está caro. Preferiria manter tudo 
feito no Brasil, mas é muito caro. O País 
vai passar por um período em que muitas 
marcas e empresas não vão suportar esse 
baque. Logo neste momento de expres-
são em que o mundo está aberto a com-
prar nossa criatividade, querem a gente se 
desenvolvendo. O mundo deseja marcas 
que representem o brazilian soul.

M&M — O Brasil está no auge, com a proxi-
midade da Copa e da Olimpíada?
Metsavaht — Só ganhamos a Copa e a 
Olimpíada porque nenhum país tinha di-
nheiro para fazer. Sou de uma geração que 
sempre se queixava que não tinha oportu-
nidade de mostrar para fora o que somos 

Oskar Metsavaht 
Diretor criativo da Osklen. 
Formou-se em ortopedia pela 
UFRJ, com especialização 
em medicina do esporte pelo 
Hospital Pitié-Salpêtrière, em 
Paris. Criou sua primeira peça 
de roupa, em 1986, com 25 anos. 
Em 1989, abriu a primeira loja 
da Osklen, em Búzios (RJ). Aos 
52 anos, também é presidente e 
fundador do Instituto-e e um dos 
criadores da Hub.e.
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“A fama do Brasil lá fora é tão grande que mesmo com uma 
experiência ruim as pessoas acham que aqui é legal. Temos 
ainda esse amortecedor. Mas não vai durar muito”

e fazemos. Hoje temos essa oportunida-
de. A janela está aberta e pronta. Agora 
precisamos ser bons, no trabalho, na ex-
pressão artística, no que for, temos uma 
oportunidade. Esta vai ser a década que 
vai definir quem faz coisa boa no Brasil. 
Se não fizermos nada disso, vamos per-
der uma janela. Antes os turistas vinham 
sem esperar nada e o que tinha de legal 
era “uau” Hoje as pessoas vêm achando 
que é uau e se não for... A fama do Bra-
sil lá fora é tão grande que mesmo com 
uma experiência ruim as pessoas acham 
que aqui é legal. Temos ainda esse amor-
tecedor. Mas não vai durar muito. Se não 
chegarmos com uma linguagem estética 
universal, com qualidade internacional e 
sustentabilidade, em toda questão social, 
ambiental, educacional, não vai ser bom.

M&M — Qual a relevância da sustentabili-
dade? Você é um porta-voz do assunto. Co-
mo avalia o fato de essa questão ter entra-
do na pauta de quase todas as empresas? 
Elas são sustentáveis no seu dia a dia ou 
muitas vezes é apenas discurso?
Metsavaht — No Brasil, a Osklen pode ter 
sido a primeira a fazer isso, mas a ques-
tão não é ser o primeiro. O interessan-
te que fiz, e me convidam no mundo in-
teiro para falar disso, foram duas coisas: 
aumentar a percepção de que desenvol-
vimento sustentável não é preservação, 
mas sim desenvolvimento sustentável. 
Não criei essa ideia, mas isso tem de ser 
 compreendido. A outra questão impor-
tante, em que talvez tenha sido pioneiro, 
é a de enxergar a sustentabilidade como 
um luxo. Sustentabilidade envolve valo-
res éticos. Preservar o meio ambiente pa-
ra você,  para os outros e as gerações fu-
turas, educar os seus, são valores nobres. 
Valor ético e nobre é um luxo.  Por quê? É 
um luxo poder ir à praia com um sol ma-
ravilhoso. É um luxo ter isso tão próximo 
da sua cidade como no Rio. Mas, ao mes-
mo tempo, se a praia fica poluída, suja, 
deixa de ser um luxo. É um luxo poder vi-
ver em lugar educado, limpo, organiza-
do. Não é um luxo entrar em uma flores-
ta não desmatada? Não é um luxo estar 
em uma fábrica modelo, com um rio ao 
lado com água potável?  Fui pioneiro em 
fazer as pessoas entenderem a sustenta-
bilidade como um luxo. Não precisa ter 
cara de pobre, gasto, velho, mal-acabado 
só porque está ajudando uma comunida-
de de baixa renda ou da floresta. 

M&M — Como chegou a esse conceito?
Metsavaht — As pessoas confundem a 
questão de sustentabilidade. O movimen-
to sustentável surge para a sociedade na 
década de 1960 com os hippies, depois 
vieram os ambientalistas, sociólogos. Pes-
soas contra o sistema, e aí entrou tudo 
contra sistema, capitalismo, gerar em-
presas, dinheiro e até beleza, que é com-
modity de capitalismo. O movimento de 
sustentabilidade dos anos 1980 e 1990 ti-
nha um monte de bicho grilo, eco-chatos. 
Sustentável não podia ter lucro, nem ser 
bonito, benfeito. O novo luxo pega a qua-
lidade das questões sustentáveis, os va-
lores, e os aplica em projetos e serviços. 
O que é belo na sustentabilidade? Man-
ter a preocupação, pensando nas outras 
gerações. Belo é que nossa geração está 
transformando isso em realidade. Tem 
cada projeto maravilhoso na Amazônia, 
no interior do Brasil, em comunidades 
de baixa renda, em pesquisas acadêmi-
cas, governamentais ou não, de empre-

sas. Mas no final dos anos 1990 e come-
ço de 2000, víamos vários desses projetos 
não irem para frente porque faltava uma 
questão estética dos produtos. Você com-
prava para ajudar. Foi aí que pensei: por 
que não ajudar a mudar isto?

M&M — De que forma você ajuda nessa 
transformação?
Metsavaht — Vi que poderia ajudar com 
meu talento e as facilidades da minha 
empresa. Usamos nossa dedicação, tra-

balho, experiência para melhorar a qua-
lidade. Mergulhamos nos projetos. Al-
guns precisavam de ajuda de gestão de 
empresa. Se não a comunidade faria três, 
quatro bolsinhas, durante seis meses, 
com ajuda de fundos, mas venderia para 
quem? As pessoas não pensavam em lu-
cro. Eram contrárias à gestão de empre-
sa, luxo. Decidimos quebrar essa barreira 
e usar estilo, design, qualidade e comu-
nicação para poder vender. Sou pionei-
ro do mundo no novo luxo. Nas minhas 

palestras tem os ativistas contra, empre-
sários que querem saber do meu negó-
cio, empresas de luxo, dá de tudo. Tenho 
os extremos juntos. O novo luxo mistura 
isso. No Instituto-e, coloquei meus valo-
res, o que acreditava, estética e ética, e 
fomos criando critérios. É uma institui-
ção para ver a credibilidade, criar uma 
rede de conhecimento, servir como nú-
cleo de informação de todos esses pro-
jetos. Também queremos aproximar em-
presas e projetos e para isso criamos a 
Hub.e. Com minha capacidade de ver 
branding, conseguimos ver que determi-
nado projeto combina com determinada 
empresa e a gente une pessoas com ta-
lento e empresas com experiências pa-
ra colocá-los em campo.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1553, p. 6-7, 1 abr. 2013.




