
Famosa grife francesa de sapatilhas, a Repetto 

fez recentemente o que muitas empresas 

de luxo têm feito ou pretendem fazer nos 

próximos meses: desembarcou no Brasil e 

abriu uma loja no Shopping Cidade Jardim, 

em São Paulo (SP). O mercado consumidor 

brasileiro tem chamado atenção de marcas 

estrangeiras que, em tempos de crise na 

Europa, buscam novos espaços de consumo. 

Mas quem pensa que a Repetto veio ao 

país apenas com seu leque de produtos 

europeus, está enganado. Para chegar aqui 

em grande estilo, a marca criou um modelo 

especialmente pensado para as brasileiras, 

feito de tressê, nas cores preto e rosa. 

Quem teve uma iniciativa semelhante foi 

a estilista portuguesa Patrízia Rocha, da 

Jackson Shoes. A designer ama cores e, por 

isso, quando decidiu vir para cá pensou em 

como poderia trabalhar com as tonalidades 

em um calçado pensado especialmente nas 

terras tupiniquins. "Soube que a Copa é algo 

muito importante aqui, as pessoas param 

para a Copa. Então eu pensei 'vou tentar 

juntar as cores do Brasil com o clássico'. 

Criei um sapato que parece mocassim na 

frente, bicudo, clássico, glamouroso, e ao 

mesmo tempo utilizei as cores fortes, azulão 

e lima, que fica entre o amarelo e o verde. 

Peguei uma renda que é típica de Portugal, 

principalmente do norte do país, e recobri o 

calçado. Criei uma ponte, como se o modelo 

fosse um pouco do que está fervilhando no 

Brasil agora e um pouco do que Portugal 

pode oferecer do antigo mundo", diz. 

Além do calçado criado especialmente para 

os brasileiros, a designer da Jackson Shoes diz 

que nosso país permite e pede que algumas 

propostas sejam modificadas, principalmente 

com relação ao nosso clima e aos hábitos 

que decorrem dele. "Uma adaptação grande 

para mim sobre o Brasil foi a permissão de 

usar cores. Eu adoro cores, e muitas vezes 

a Europa é mais clássica nisso. Se tem cor é 

muito direcionado, não se pode ter muita cor 

em um mesmo sapato", explica. A estilista 

tenta relacionar a natureza, uma característica 

sempre lembrada por estrangeiros que visitam 

nosso país, em suas criações: "Há uma 

permissão para se usar as cores quentes, 

principalmente, misturadas com tons frios, 

como azul - que aqui eu acho que funcionam 

como tonalidade quente, porque todo o Brasil 

é mar e há azul na bandeira também. O verde 

e o floral, que vocês têm em áreas fantásticas, 

como Manaus, e o amarelo é o sol, que eu 

amo. Minha tentativa foi colocar isso tudo 

em um mesmo sapato sem que ele se torne 

cansativo ou muito pesado, que você não 

consiga combinar com tudo aquilo que tem 

que usar no dia a dia". 

Essas adaptações para o mercado brasileiro 

são mais comuns do que se pode pensar. E 

não se restringem às coleções de sapato ou 

de grifes de luxo. A rede de supermercados 

Walmart, por exemplo, desde 2007 traz suas 

coleções de vestuário da marca George -

pertencente ao grupo e com escritório criativo 

na Inglaterra - para o Brasil. Até nessas 

peças as alterações são inevitáveis. Segundo 

Samuel Voelzke, diretor nacional de têxteis 

do Walmart Brasil, cerca de 80% a 85% das 

roupas passam por alterações antes de serem 

trazidas: "Em itens de moda, como feminino, 

masculino e infantil, somos obrigados a fazer 

adaptações, principalmente na modelagem 

e na questão das cores, porque a carteia 

precisa ser 'tropicalizada', já que na Inglaterra 

os tons são mais frios, mais pesados. Não 

dá nem para comparar o verão deles com o 

nosso. Por isso nós fazemos alterações, mas 

seguindo os padrões de qualidade e que 

podem ser usados no nosso mercado local". 

Diferentemente de Patrízia, que tem um 

trabalho muito mais autoral, o Walmart passa 

por mais etapas até efetivamente ter a coleção 

brasileira. Voelzke explica que os profissionais 

daqui primeiro têm acesso a um catálogo com 

todas os modelos da George: "Essas peças 

podem ser produzidas na Inglaterra ou não, 

mas têm sempre a marca George. Tudo que 

trazemos de lá é propício para o Brasil, não 

somente pelo clima, também por questão de 

gosto. Muita coisa nós precisamos adaptar". 
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Text Box
Fonte: UseFashion journal, São Leopoldo, ano 10, n. 115, p. 77, ago. 2013. 




