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Inventora do jeans celebra 150 anos com linha que enfatiza ícones visuais da marca 
Levi's. Quase nada pode resistir ao estouro de uma manada de búfalos. O jeans pode. 
Essa é a mensagem do filme comercial da Levi's Type1, a linha de produtos que 
comemora os 150 anos da fundação da Levi Strauss & Co e os 130 anos da patente do 
primeiro jeans, o 501.  
 
Enquanto o grande mamífero das pradarias norte-americanas já está praticamente 
extinto, a marca Levi's não pára de se multiplicar em diversas linhas de produtos, 
variações de estilo e, claro, no número de peças comercializadas. Presente em mais de 
cem países, a Levi's é uma das marcas mais reconhecidas em todo mundo. Nesse 
tempo, estima-se que mais de 2,5 bilhões de calças foram vendidas.  
 
Em 2000, a Levi's 501 foi eleita pela revista Time como o único item de moda que 
ultrapassa cem anos e permanece inalterado e atual. Especialistas em moda 
(masculina e feminina) são unânimes em indicar a 501 como uma peça eterna e 
essencial no guarda-roupa. "Nossos produtos são ícones. Por isso, no aniversário de 
130 anos do jeans, a decisão foi enfatizar nossos símbolos", diz o diretor de marketing 
da Levi Strauss & Co., José Cláudio Motta. A partir dessa inspiração, a empresa criou a 
linha Levi's Type1 que amplia ao máximo características visuais clássicas da marca: o 
brim azul, os rebites, os pespontos em amarelo, os botões, os arcos e a etiqueta 
vermelha.  
 
"O conceito por trás da Type1 é a celebração da ousadia, que se traduz em formas e 
na sensualidade dos cortes das roupas", diz Motta. A coleção é, de fato, sensual. 
Principalmente a feminina. As jaquetas são ajustadas e ressaltam a cintura, as calças 
têm cós bem baixo e minissaias na verdade são micros. O resultado é que a rebeldia 
típica dos jeans chega a sua forma mais atrevida com a Type1. O resultado visual pode 
ser considerado a inauguração da era do pós-vintage. Se o termo vintage se refere a 
roupas de um determinada safra, que representam um momento da moda, a Type1 
representa uma interpretação dos clássicos feita para atender aos desejos do 
consumidor de hoje. "Ser aspiracional é a base do sucesso", diz Motta.  
 
Poucas empresas no Brasil sabem tanto sobre isso quanto a Levi's. O imobilismo da 
marca durante os anos 1990 fez com que sua participação de mercado caísse e que 
seu prestígio entrasse em processo de diluição com as novas gerações. A história da 
marca sempre foi respeitada, mas o desejo por ter uma Levi's no armário arrefeceu. 
"Era preciso tornar o produto aspiracional novamente", conta Motta. A linha 
Engeneered Jeans foi um poderoso catalisador da atenção dos jovens e foi uma das 
protagonistas para a revitalização da marca no Brasil.  
 
Com diferenciais tecnológicos, comunicação moderna e preços altos, a Engeneered 
Jeans -lançada em 2000- se tornou um objeto de desejo no mundo todo e rapidamente 
conseguiu conquistar o respeito da geração internet. Para o lançamento da Type1, a 
estratégia é apostar tudo em elevar seu prestígio com o público jovem. O filme dos 
búfalos, aqui, só será veiculado na MTV e no canal Sony.  
"Inovação nos produtos, melhor distribuição e maior eficiência nos canais de venda 
foram o tripé do nosso crescimento", diz Motta. O diretor fala que em 2003 a Levi's 
pode crescer entre 8% e 10% em volume de vendas. "Em termos de posicionamento 
de preço, estamos onde devemos estar", diz o diretor. "Hoje os preços das linhas 



diferenciadas da Levi's são cerca de 15% a 20% menores que os das marcas nacionais 
de primeira linha." Motta diz acreditar que essa faixa de preço torna a marca mais 
competitiva, porque hoje a Levi's atrai o mesmo perfil de público que as grifes 
brasileiras. "Conseguimos trazer tendências internacionais e produzir coleções 
desenhadas por brasileiros."  
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