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O mercado de roupas para adolescentes cresce 5% ao ano, segundo a Associação Brasileira do 
Vestuário (Abravest). O segmento respondeu por vistosos 30% dos US$ 13 bilhões que as 
confecções movimentara m em 2003, atrás apenas das roupas femininas e à frente da roupa 
masculina e da infantil. A expectativa é que 2004 feche com um crescimento de 6%, com os teens 
permanecendo na vice-liderança.  
 
A novidade que o setor está apresentando confirma bem todo este poderio. Será realizada em 
fevereiro no Museu Brasileiro de Escultura (MuBE), em São Paulo, a Teens Fashion, uma maratona 
de desfiles para um público que não aceita mais amadorismo.  
 
Organizado por Sara Kalili Produções e Eventos, o Teen Fashion também abrigará música e 
entretenimento. Na primeira edição haverá desfiles de seis marcas que fazem o estilo do jovem 
abonado das classes A e B. Os dois dias de evento consumirão R$ 600 mil. Cada uma das 
participantes deve investir entre R$ 20 mil e R$ 80 mil na apresentação. 
 
Exigente, público teen ganha semana de moda 
  
Mercado de roupas para adolescentes movimenta cerca de US$ 4 bilhões e impulsiona maratona 
de desfiles em fevereiro.  
 
De pária da moda, que tinha de se contentar com roupas grandes de criança ou numerações 
menores de adulto, ao status de adolescente respeitado por seu poder de decisão. Marcada para 
fevereiro e batizada de Teen Fashion, a mais nova maratona de desfiles confirma o poderio deste 
público, que enterrou de vez a antiga interferência de mães, tias e madrinhas na escolha da 
vestimenta e que não aceita mais amadorismos.  
 
Organizado por Sara Kalili Produções e Eventos, o Teen Fashion também abrigará música e 
entretenimento para quem tem entre dez e 18 anos. Na primeira edição haverá desfiles de seis 
marcas que fazem o estilo do jovem abonado das classes A e B. Os dois dias de evento 
consumirão R$ 600 mil, bancados por empresas alinhadas com esse novo adolescente, que tem 
bala na agulha e faz parte da "geração mesada".  
 
As cotas estão sendo oferecidas aos habituais players de eventos da envergadura de São Paulo 
Fashion Week e Fashion Rio: operadoras e marcas de celular, magazines, bancos e operadoras de 
cartão de crédito, companhias aéreas, tecelagens, cosméticos, refrigerantes. Também está 
prevista a adesão de uma revista e de uma entidade italiana promotora de cursos de moda que 
quer se estabelecer no Brasil, já de olho nos futuros universitários.  
 
Na passarela já estão confirmadas a Spezzato Teen, uma das marcas de maior prestígio entre as 
meninas, e a Miss Victoria, de lingerie. TKT’s Teen e Filato di Cotone também deverão integrar o 
line-up de desfiles. Cada uma das participantes deve investir entre R$ 20 mil e R$ 80 mil na 
apresentação. Haverá, ainda, espaço para exposição de roupas, com o intuito de atrair empresas 
que não queiram o formato de desfile. Os dois níveis do Museu Brasileiro de Escultura (MuBE), em 
São Paulo, serão aproveitados.  
 
O mercado de roupas para adolescentes cresce 5% ao ano conforme a Associação Brasileira do 
Vestuário (Abravest), que dará apoio institucional ao evento. "O teen dos dois sexos é o que mais 
consome depois da mulher", garante o presidente da Abravest, Roberto Chaddad. Segundo ele, o 
segmento respondeu por vistosos 30% dos US$ 13 bilhões que as confecções movimentaram em 
2003, atrás apenas das roupas femininas e à frente da roupa masculina e da infantil. A 
expectativa é que 2004 feche com um crescimento de 6%, com os teens permanecendo na vice-
liderança.  



 
A idealizadora do evento, Sara Kalili, acompanhou as metamorfoses pelas quais passou este 
mercado. Há cerca de 15 anos, conta, era quase uma regra o adolescente pegar carona na 
vestimenta infantil. "A mesma roupa projetada para uma criança de dois anos era usada por 
alguém de 18", garante Sara, que trabalha com moda há 20 anos e produzia coleções para 
marcas consagradas como Daslu, Zion, Costume e Le Lis Blanc.  
 
Há algum tempo, era comum as marcas de moda jovem evitarem o rótulo de "teen" por 
considerá-lo pejorativo e com a pecha de afastar em vez de atrair o adolescente. Em menor grau, 
a prática ainda persiste. Em contrapartida, as grifes- mães passaram a dar origem a segundas 
marcas que contemplam justamente - e sem pudores - este público. A segmentação está 
valorizadíssima. Caso das femininas Spezzato, que deu origem ao case de sucesso que é a 
Spezzato Teen, da Huis Clos, que tem sua Maria Garcia, das jovens Vide Bula com sua Vide Bula 
Júnior, da TNG com a TNG Jr e da TKTS com a TKTS Teen.  
 
O contrário também ocorreu. A infantil O Bicho Comeu, da irmã da apresentadora Xuxa, Solange 
Meneghel, agora corteja o público feminino adolescente com a BC Girl. Na comparação com a 
roupa infantil, lembra Sara, o mercado teen tem levado vantagens. Se o consumidor nem sempre 
entende o custo embutido nas tão exíguas peças de criança (que são tão caras quanto as de 
adulto por exigirem a mesma produção e mão-de-obra, justificam os fabricantes), tal resistência 
já não ocorre com o adolescente - esta é uma geração que define a compra de uma calça jeans 
como prioridade.  
 
Tremei-vos, pais de cabelos já arrepiados. Levantamento feito pelo Ipsos Marplan em todas as 
classes sociais confirma o aumento do poder de decisão adolescente. Entre os jovens de dez a 12 
anos, 62% decidem marca de tênis/calçados, 53% a de roupa, 32% a dos produtos de higiene e 
26% decidem a marca do celular. "Todos esses itens de decisão de marca são muito reveladores", 
diz Diana Ruttul, diretora da Ipsos Marplan, instituto que em 2003 destrinchou no mundo todo os 
chamados "tweens", como foi batizada est a faixa etária, e prossegue estudando-os. Já na faixa 
dos 13 a 17 anos, 54% fazem compras em shoppings ou lojas de departamento, 69% consomem 
perfumes, 38% têm celular e 15% computador.  
 
O Teen Fashion pretende ser uma plataforma lançadora de tendências, que conseguiu atrair o 
renomado produtor paulista de moda Rogério Cecassi. Como tal, o evento busca formadores de 
opinião e os clientes de atacado destas grifes, sem esquecer o consumidor final.  
 
Espremido entre as várias semanas de moda que abrem o ano - Fashion Rio, São Paulo Fashion 
Week, Amni Hot Spot e Semana de Moda -, restou ao Teen Fashion o mês de fevereiro. Não é um 
pouco tarde para lançamentos? "Este calendário se comporta diferente do adulto. Normalmente a 
roupa teen é lançada depois", diz Sara, responsável pela organização deste evento de moda.  
 
Para a sócia da Spezzato Teen, Christiane Rocco, o novo evento é muito mais importante para 
reforçar o institucional da marca. "A coleção já estará toda pronta e lançada", destaca Christiane, 
que em fevereiro já terá feito grande parte das vendas de atacado na própria fábrica. "Poderá, no 
entanto, atrair novas multimarcas." O Teen Fashion ocorrerá duas vezes por ano e deverá, no 
futuro, percorrer as capitais brasileiras.  

 
 
Leia Mais 
 
Celular e cartão de crédito na mão 
  
Em quase todas as lojas da marca paulista Spezzato, que têm espaços reservados à sua derivada 
adolescente, a Spezzato Teen, o comportamento das garotas é o mesmo. "Elas chegam sozinhas, 
equipadas com cartão de crédito e telefone celular", conta Christiane Rocco, que junto com as 



sócias Roberta Nahas e Andréa Khurbi criou essa segmentação bem-sucedida. "De uns anos para 
cá, essas meninas passaram a ter poder de compra. Agora são elas que influenciam toda a 
família", avalia.  
 
Satisfazer a essa garota alimentada por publicações especializadas, bem como pela série 
televisiva "Malhação" (Rede Globo), não é fácil. "Elas têm uma personalidade forte, sabem 
exatamente o que buscam. E nada de uma roupa derivada daquela oferecida à mãe, cliente da 
Spezzato. "Hoje, fazemos moda para uma menina que realmente entende do assunto", afirma 
Christiane.  
 
Elas são ligadas a tudo o que se passa no mundo. É imperativo, antes de desenvolver as coleções, 
pesquisar em profundidade, levando em conta sua linguagem atual e seu comportamento. Agora 
é a cultura hip hop que pontua a coleção e o catálogo de verão, inspirados nas divas Beyoncé 
Knowles, Lauryn Hill e Britney Spears. Essas lolitas são exigentíssimas também com os catálogos 
e o site da marca. O cuidado com o ponto é outro fator fundamental, bem como tudo que reforce 
e valorize a noção de único - conceito hoje tão caro às adolescentes.  
 
A Spezzato Teens surgiu não muito depois da criação da marca-mãe, que tem 16 anos. No 
entanto, por muito tempo, ficou restrita ao atacado, só vendendo para os lojistas de multimarcas. 
A grande virada foi há cinco anos. A Spezzato Teen está em todas as 16 lojas da Spezzato (cinco 
em São Paulo e o restante espalhado pelo Brasil) e é vendida para 250 multimarcas.  
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