
Moda e Sucesso 
 
A abertura das fronteiras comerciais, no início dos anos 90, abarrotou o mercado brasileiro de 
roupas, tecidos, fios e aviamentos estrangeiros, levando a cadeia têxtil nacional a uma das piores 
crises de sua história. Entre 1990 e 1997, as importações do setor de vestuário cresceram 721% 
em valor. Das 4,9 mil empresas têxteis em atividade no primeiro ano da década, apenas 3,5 mil 
ultrapassaram os terríveis sete anos seguintes. A indústria e as confecções demitiram, 
quebraram, entraram em concordata. Mas o saldo do amargo período de turbulências foi positivo. 
O setor aprendeu que precisava mudar para sobreviver e as importações também permitiram 
substituir teares e máquinas obsoletos por equipamentos de última geração.  
  
Foram investidos R$ 256 milhões em modernização de 1994 para cá, segundo a Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), que estima para este ano um faturamento de R$ 73,6 bilhões, 
contra os R$ 70,4 bilhões alcançados pelo setor em 2002. Esses números, porém, superam a casa 
dos R$ 120 bilhões, quando somadas outras poderosas indústrias, como as de calçados, artefatos 
de couro, jóias e bijuterias, que juntas compõem o cenário da moda nacional.  
  
Na esteira de tantas mudanças, aquela que antes era apontada como a "indústria da cópia", 
ganhou personalidade própria. A moda brasileira passou a ser discutida nas ruas, virou curso 
universitário e ganhou espaço na mídia nacional e internacional. 
 
PÚBLICO-ALVO - A revitalização atingiu todos os elos da cadeia, inclusive o varejo. Como 
conseqüência, sinalizou novas oportunidades a empreendedores dispostos a investir não só em 
confecção, mas também em oficinas de terceirização para pequenos volumes e no trabalho com 
os chamados complementos do vestuário: acessórios, bolsas e calçados. Com a modernização, 
cresceu a procura pelos serviços de produtores e consultores de moda, personal stylists, 
especialistas em visual merchandising, gestores de varejo, além de modelistas e profissionais 
especializados em desfiles. Para se ter uma idéia, a última edição da São Paulo Fashion Week 
mobilizou 2,5 mil profissionais, entre modelos, camareiras, maquiadores e cabeleireiros.  
 
'Toda essa efervescência mostra que o setor está se redescobrindo e ainda tem muito que 
crescer. Quem somar qualidade, personalidade e atualidade à marca terá boas chances de 
sucesso, seja em confecção ou no ramo de acessórios', adverte Lucila Sciotti, diretora da 
Faculdade Senac Moda. De fato, a experiência de quem chegou há pouco nesse mercado mostra 
que capital para investir é menos importante do que criatividade e boa gestão.  
  
Alessandra Gutmann, de 28 anos, dona da Azzul Lillaz, é fruto dessa nova geração de 
empresários. Formada em moda, ela começou fabricando tops para vender no atacado em 1997. 
À medida que a demanda crescia, amadurecia a idéia de abrir uma loja exclusiva, amarrando o 
estilo das roupas ao perfil de uma mulher madura e arrojada. 'Não poderia ser mais uma porta 
aberta em um mercado tão concorrido', conta Alessandra. Para compor uma estrutura sólida, ela 
fez cursos de compradora de moda, planejamento de coleção e marketing, a fim de somar noções 
de gestão às práticas de estilo e modelagem. 
 
A loja, aberta em 1999, exigiu um investimento de R$ 30 mil e, depois de quatro anos, está 
prestes a inaugurar um espaço infantil. 'O crescimento é fruto da demanda gerada pela própria 
clientela', reforça a empresária. Com a produção terceirizada, ela concentra seus esforços no 
estilo, não economizando nas saídas noturnas para conferir as preferências de seu público no 
momento. A expectativa é que a extensão da linha incremente em 30% os negócios da marca, 
hoje em torno de R$ 20 mil mensais.  
  
Segundo Luiz De Maio, consultor de varejo, a jovem empresária deu o primeiro passo para driblar 
um dos maiores desafios do setor: segmentar a oferta de acordo com o estilo de vida de sua 
clientela. 'Moda é comportamento e como tal deve se identificar com as expectativas do grupo a 
que se destina', adverte o especialista. Segundo ele, o que faz as pessoas comprarem uma nova 



camisa branca a cada estação é a comunicação bem dirigida. Portanto, de nada vale um bom 
produto, se o preço não está sintonizado com o público-alvo e o ponto-de-venda, assim como o 
marketing, não fala a mesma linguagem do seu consumidor. 'Só uma estrutura bem afinada é 
capaz de levar um novo negócio ao sucesso em um mercado competitivo como o de moda', 
adverte De Maio.  
  
Saber exatamente o que pretende oferecer e em que nicho de mercado deverá atuar é essencial 
para quem quer entrar nesse ramo. José Carlos dos Santos, um ex-metalúrgico de Adamantina 
(SP), descobriu na prática qual o peso do foco no crescimento do negócio. Há 12 anos, quando 
começou a fazer bijuterias com sementes, tinha como canal de venda as feiras de artesanato. 'As 
pessoas gostavam dos produtos, mas não davam muito valor pelo baixo preço e pela maneira 
como eram apresentados', lembra. Com a ajuda de uma arquiteta e de cursos de gestão e 
marketing, passou a dar às suas criações uma conotação cultural, agregando valor às peças e 
aumentando em cerca de 20% seu preço unitário. Sementes de 90 espécies são oferecidas como 
jóias e identificadas em cada embalagem. A novidade chamou a atenção da ONG ambientalista 
Greenpeace, que encomendou uma linha exclusiva. Hoje as bijuterias são vendidas em lojas de 
artigos típicos e de acessórios. A J.C. Bijuterias produz cerca de 6 mil peças por mês e se prepara 
para exportar para a Itália e a Espanha, onde o produto já foi apresentado e encontrou boa 
aceitação. 'Para ampliar os ganhos, estamos fornecendo as sementes tratadas a granel para 
outros fabricantes', revela Santos, que afirma só usar matéria-prima descartada pela natureza. 
 
Corte e Costura 
10 passos para alinhavar um bom negócio 

SAIBA que moda é mais do que um produto, é comportamento. O que as pessoas buscam é o 
sonho e não apenas uma roupa nova. 

FALE a mesma linguagem do consumidor, seja na modelagem ou na comunicação da marca. 

CERQUE-SE de profissionais competentes, especializados e bem formados, pois não há mais 
espaço para autodidatas. 

PROCURE espaço em nichos de mercado, evitando a concorrência das grandes marcas e de 
produtos conside- rados de massa. 

MANTENHA os olhos sempre atentos. Tudo pode ser uma boa referência para suas coleções, do 
capítulo da novela às pessoas na rua.  
INVISTA no fortalecimento e na promoção da marca, porque mantê-la viva na cabeça do 
consumidor é uma questão de sobrevivência. 

LIVRE-SE dos preconceitos com o objetivo de entender os mais diferentes públicos, a fim de 
oferecer produtos de acordo com as suas características e necessidades. 

GARANTA identidade ao seu produto, pois esse é o principal caminho para tornar fiel sua 
clientela. 

ESTRUTURE bem o negócio, equilibrando os pontos de criação e gestão. Uma boa idéia mal 
administrada não vinga. 

MANTENHA uma logística afinada. Não basta oferecer um produto bonito e de qualidade. É 
preciso cumprir prazos. 

Onde Investir 



Capacitar a si e à equipe é apenas um dos caminhos para se alinhavar bons negócios nesse 
mercado (confira o quadro 'Aprenda mais'). Segundo Roberto Ferreirinha, consultor de moda da 
Abit, é preciso melhorar a qualidade e o acabamento dos produtos, além de afinar a logística de 
entrega e o cumprimento dos prazos. 'São ingredientes vitais para o amadurecimento do setor e 
para a internacionalização de nossas marcas', adverte ele, acrescentando que a moda é um dos 
poucos segmentos que têm boas oportunidades em todas as regiões do país.  

As estatísticas confirmam o potencial dessa indústria. Levantamento feito pelo Instituto de 
Estudos de Marketing Industrial (Iemi) revelou que apenas 8% da renda do brasileiro é gasta com 
vestuário, o equivalente a 37 peças por ano, por habitante. Um volume considerado pouco 
significativo pelos especialistas. Até porque é fácil perceber que o mercado carece de ofertas para 
quem veste tamanhos grandes, para gestantes e até para os idosos, que hoje estão cada vez 
mais ativos. Sem contar os adolescentes, recém-descobertos pelos fabricantes de cosméticos.  

'Eles estão sempre dispostos a consumir e ficam fascinados quando a oferta alia um bom design a 
uma pitada de humor', afirma Haryela Zacharias, dona da grife de bolsas que leva seu nome. Com 
irreverência, ela fez do plástico a matéria-prima básica para suas criações. Produz cerca de 1,2 
mil bolsas por mês, vendidas desde 1997 em lojas multimarcas e no Mercado Mundo Mix. 'Faço 
tudo o que as pessoas dizem que não é comercial e vendo. A produção não atende à demanda, 
porque o que as adolescentes buscam é identidade e isso meu produto tem de sobra', garante a 
empresária.  

Formada em moda e vencedora de um concurso para novos talentos da moda, Haryela tem planos 
arrojados para sua grife, que hoje fatura cerca de R$ 30 mil por mês. Até dezembro pretende 
abrir sua própria loja, complementando a linha de bolsas com uma coleção de sapatos de plástico. 
É, segundo ela, a semente do que no futuro deverá ser um novo negócio na área de franquias. 

Marca Única 

Haryela admite que o segredo para dar certo nesse mercado é aliar um produto com identidade 
própria a uma boa administração (leia o quadro 'Corte e costura'). 'As pessoas erram ao produzir 
exatamente o que está exposto na vitrine do vizinho. O consumidor quer ser único', alerta. 

A opinião é defendida pela carioca Mari Santiago, que transformou em negócio o trabalho feito 
para a faculdade de moda. Para fugir do convencional, ela cria bolsas com discos de vinil e 
estampas de fotos antigas. Produz cerca de 200 unidades por mês, que garantem ao ateliê uma 
receita mensal de R$ 9 mil. 'Se fabricasse o dobro, venderia. Mas essa não é a proposta. Quero 
crescer sem abrir mão da produção artesanal', afirma. Segundo Mari, a faculdade municiou-a de 
técnicas de estilo, mas é na prática que se aprende a gerenciar um negócio. Em suas andanças 
pelas lojas de discos usados, por exemplo, ela descobriu que pode comprar material mais barato, 
o que ajuda a reduzir os custos de produção, viabilizando margens de até 300% em algumas 
peças.  

Segundo o consultor De Maio, a partir do momento em que o consumidor optou por comprar 
respeitando seu modo de vida, ele passou a valorizar a figura do criador de moda, abrindo espaço 
para novos talentos. A mudança de comportamento deu-se em meados dos anos 90 e coincide 
com a chegada ao mercado dos primeiros profissionais saídos dos cursos de moda e dispostos a 
não abrir mão do próprio estilo.  

'Desde o início procurei o amparo dos patrocínios para colocar nas passarelas o que seria a 
personalidade da minha grife', afirma Alexandre Herchcovitch, que aos 31 anos é um dos nomes 
brasileiros mais conhecidos no exterior. De seu ateliê saem a cada estação quatro linhas básicas: 
prêt-à-porter masculino e feminino, jeanswear e Special Edition - que contempla a reedição de 
peças de coleções passadas - distribuídas em 20 lojas multimarcas e em quatro pontos próprios. 



Avesso a números, revela apenas que 15% do que fatura vem do exterior, onde mantém 20 
pontos seletos nos Estados Unidos, Japão e Arábia Saudita. Graças à boa aceitação de suas 
roupas lá fora, obteve da multinacional Disney o direito de usar a imagem de seus personagens 
na última coleção de verão. 'Um fato inédito,' gaba-se, observando que sua marca agora poderá 
ser consumida por um público bem maior. O estilista refere-se ao trabalho da Divisão de Licenças, 
aberta em 2002, e que já soma sete parceiros, entre eles J.R. Meneguzzo, Malwee, Lupo e 
Grendene. Segundo o estilista, as licenças garantirão maior fôlego financeiro à grife e viabilizarão 
a continuidade das coleções mais exclusivas. Afirmando gastar 70% de seu tempo na 
administração do negócio e apenas 30% na criação, Herchcovitch enfatiza que não há mais 
espaço nesse mercado para amadores e curiosos. 

Erro Grave 

Ele tem razão. 'Investir em moda apenas porque combina bem as peças do guarda-roupa é jogar 
dinheiro fora', assegura Lucila Sciotti, do Senac. Segundo ela, entre as pedras encontradas pelo 
caminho estão a falta de financiamento para pequenos negócios, a pouca oferta de mão-de-obra 
especializada na área de modelagem, a interpretação das tendências internacionais e, até mesmo, 
a sazonalidade. 'Um pequeno erro na coleção é capaz de provocar grandes prejuízos', adverte.  

É por essas e outras que Renata Pileggi, dona da Fio a Fio, com 19 anos demercado, não descuida 
das previsões. 'Vivo em função do tempo', admite. Se não adotasse essa conduta, a empresária 
teria amargado um grande prejuízo em 2002, quando a estação teve apenas dez dias de frio. 
Inicialmente especializada em peças de tricô, a grife aos poucos foi montando uma grade 
completa para abastecer suas cinco lojas próprias. 'O tricô ainda é o carro-chefe da casa, 
respondendo por 70% do movimento, com uma média de 50 mil peças por coleção. Mas não é o 
único', acentua. Para driblar a concorrência, Renata contratou uma consultoria de varejo, 
reavaliou o tamanho de suas coleções e até criou um tipo de promoção especial. A cada fim de 
estação vende as malhas por quilo, tomando como parâmetro o valor da matéria-prima. 'Os 
resultados têm sido atraentes, já que moda é algo perecível e o que se valoriza em uma estação é 
desdenhado na próxima', garante.  

Para os especialistas, é justamente o caráter descartável da moda que faz a diferença dessa 
indústria. Resta ao empreendedor saber tirar o melhor proveito de tão rápida obsolescência. 

Saiba Mais 
A indústria da moda é tema de jornais e TV 
 
Os interessados em saber mais sobre os negócios da moda encontrarão outras informações no 
programa PEGN, da TV GLOBO (domingos, 7h30), no caderno Boa Chance, do jornal O GLOBO, do 
dia 11 de maio; no DIÁRIO DE S. PAULO do dia 18 
 
Os assuntos que serão destaque no programa de TV em maio 
 
Dia 4 Confeccionistas do Mato Grosso do Sul, como Joel Fernandes  
(foto), se unem em um consórcio para exportar a moda do Pantanal.  
 
Dia 11 Conheça as empresas que vestem jovens de todas as tribos  
e transformam estilo de vida em peças bem-humoradas.  
 
Dia 18 Descubra qual é a melhor maneira de ganhar dinheiro com  
moda masculina: investir na marca e terceirizar a produção ou montar  
uma fábrica e fornecer para lojas de grife.  
 
Dia 25 O sucesso dos acessórios: óculos coloridos, bolsas e bijuterias.  
A história de uma marca que surgiu há quatro anos em um  



quiosque de shopping e hoje tem 45 lojas espalhadas pelo país. 
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