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Exportar moda para um país como a Itália poderia ser comparado à tarefa de tentar vender 
"praias paradisíacas" aos brasileiros. Há mercado? Essa é a proposta do ex-superintendente da 
Fiat, o emp resário italiano, residente no Brasil Pacifico Paoli. Em janeiro, Paoli abre uma loja de 
moda brasileira, a "Garage Brazil", em Porta Ticinese - endereço incensado de grifes italianas 
como Armani, Diesel e Replay, em Milão. Será a primeira das quatro lojas de moda nacional a ser 
inaugurada na Itália no próximo ano e é apenas a face mais visível de um negócio de US$ 5 
milhões que Paoli engendrou. A loja é parte da "Garage Moda", trading que comercializará marcas 
brasileiras na península. "O estilo de vida brasileiro é muito apreciado na Europa e isso é 
transferido aos produtos. É uma grande oportunidade de negócios", diz o empresário. 
 
Desde que deixou a Fiat em 1995, Paoli criou um rede de concessionárias de automóveis Fiat e 
Ford. Tudo o que ele conhece sobre moda são resultado empírico das vezes em que presenteou 
sua mulher com roupas, admite. Por isso, desde abril desse ano montou uma equipe de 
especialistas brasileiros e italianos para pesquisar quais os segmentos da moda brasileira seriam 
melhor aceitos no mercado italiano. Como foi verificado um maior apetite pela moda praia e a 
moda after-beach, roupas de ginástica, jeanswear e underwear nacionais, a empresa de Paoli 
identificou 30 fornecedores nesses setores que terão seus produtos vendidos sob a marca 
"BBrazilian." 
 
Mas a intenção de Paoli se estende a produtos com marca nacional conhecida e consagrada. Por 
indicação da consultora de estilo e moda Gloria Kalil, Paoli chamou o consultor Carlos Ferreirinha, 
da MCF Fashion, especialista em mercado de luxo. Ele elencou grifes como Lenny Niemeyer e Blue 
Man, de moda praia, as camisas da Dudalina, a Karsten, Buttner, Hering, Marisol, Copa & Cia 
(empresa de Blumenau e líder em jogos americanos), a lingerie da Jogê e da Miss Victoria, a 
moda jovem da Iódice, Ellus, Osklen, e roupas para execícios da KAS, Tecnoblue (de etiquetas), e 
a Corpo e Arte -nomes de prestígio no mercado nacional - para serem comercializadas pela 
empresa de Paoli com suas próprias marcas.  
 
Estas, além das peças com a etiqueta "BBrazilian" devem ser vendidas para cerca de 40 
distribuidores italianos, desde butiques a multimarcas e lojas de departamentos (na Itália, o 
mercado está pulverizado em pequenas lojas e as cadeias de departamentos correspondem a 
apenas 15% do total). "É um projeto estruturado para ter vida longa. Não é um desfile de modas, 
não é um modismo", diz Carlos Ferreirinha. 
 
A "Garage Brazil" está sendo projetada pelo arquiteto Marcelo Rosenbaum e é considerada um 
recurso importante na afirmação da identidade das roupas que serão vendidas por todo o país. A 
loja deverá dispor corners das marcas brasileiras, além de cds, livros e outros produtos que 
expressem a cultura nacional. Paoli e Ferreirinha desejam ainda agregar ao mix de marcas a 
Natura e um representante do segmento turístico. No futuro, eles esperam firmar possíveis 
parcerias com o governo federal pela Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 
Confecção) e pela Apex (Agência de Promoção de Exportações do Brasil) já que o 
empreendimento mexe com a imagem do pa ís. 
 
Não espere, entretanto, encontrar produtos baratinhos na "Garage Brazil" por conta da relação 
cambial entre o euro e o real. "Haverá produtos mais caros e mais barato de acordo com a sua 
qualidade e com a categoria com que concorrem. Todos terão preço competitivo", diz Paoli - por 
isso que sandálias como Havaianas podem chegar até U$ 120 dólares em lojas de luxo no Japão. 
Não se surpreenda também se os biquínis à venda em Milão forem tão mínimos quanto os usados 
pelas cariocas. Já que o estilo de vida brasileiro é que está sendo vendido, não haverá adaptações 
nos produtos. 
 



Paoli aposta que a iniciativa poderá ser apenas uma porta de entrada para os produtos de maior 
valor agregado (nesse caso, com alto componente de moda) na Europa. Acredita também que a 
vitrine externa poderá dar um empurrão às marcas nacionais para se aperfeiçoarem sua pesquisa 
de produto e divulgação. 
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