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Dos vestidos bordados com flores de cerejeiras da Gucci às camisas com gola chinesa 
da Giorgio Armani, as referências à Ásia estão por toda parte no mundo da moda. De 
jaquetas de designer a jóias, bolsas e móveis, os temas chineses "explodiram este 
ano", diz Roberto Cavalli, estilista italiano cuja coleção de verão 2003 traz um vestido 
oriental adornado com um dragão soltando fogo. 
 
O fato é que o tributo prestado pela alta moda à Ásia coincide com um esforço maior 
dos grandes grupos de artigos de luxo da Europa de entrar no mercado chinês. O 
curioso é que os novos estilos estão tendo sucesso em todos os cantos do mundo, 
exceto em um: o chinês. 
 
Dentro da elegante butique da Gucci Group NV no shopping Pacific Place em Hong 
Kong, Rachel Leung passa batido pelas blusas intrincadamente bordadas em estilo 
chinês. "Não é esse tipo de coisa que eu procuro na Gucci", explica a executiva de 
marketing. "Quando venho aqui, espero encontrar alguma coisa mais européia." 
 
Em Xangai, Ellen Nie, gerente da butique da Prada, diz que clientes estrangeiros 
parecem mais interessados nos estilos orientais que os chineses. "Isso ocorre 
provavelmente porque os chineses nativos já viram e vestiram muito dessas roupas", 
diz Nie. "Então, eles preferem estilos mais ocidentais." Uma vendedora da loja da 
Gucci em Hong Kong complementa: clientes chineses "não estão realmente 
interessados nesse tipo de coisa", diz ela. 
 
O desdém cultural ocorre numa época ruim para os grupos de bens de luxo, os quais, 
apesar dos temores ligados à pneumonia asiática, estão cortejando os ricos 
emergentes da China como nunca fizeram. Ansiosos para expandir-se para além dos 
mercados já maduros da Europa, Japão e Estados Unidos, as casas de moda estão 
planejando iniciativas para conquistar a China nos próximos anos. Muitas pretendem ir 
além das cosmopolitas Xangai e Pequim e penetrar as capitais de províncias 
interioranas, como Chengde e Chongqing. 
 
A Armani SpA planeja abrir lá até 30 lojas para suas várias marcas nos próximos cinco 
anos, enquanto a Gucci deve abrir duas lojas para sua principal marca em 2004. A 
Gianni Versace SpA tem planos de abrir oito lojas de sua principal linha Versace e 16 
lojas da marca mais jovem Versus nos próximos três anos. Para muitas dessas firmas, 
a economia em expansão da China e seus consumidores famintos por status 
representam um motor de crescimento futuro do setor de artigos de luxo. 
 
"Esse é um período particularmente interessante para a China e todo o mundo está de 
olho no mercado chinês", diz Miuccia Prada, criadora das linhas Prada e Miu Miu para a 
Prada SpA. Ela, como vários outros estilistas europeus, notam que a inspiração oriental 
é mais que uma coincidência. "As duas tendências estão se movendo em direções 
paralelas." 
 
As empresas de bens de luxo insistem que quanto mais os consumidores viajam, mais 
eles seguem as mesmas tendências de moda, independentemente de sua 
nacionalidade. É por isso que, por exemplo, anúncios exibidos em Nova York e Pequim 
trazem o mesmo vestido de cetim azul com estilo chinês da Gucci. Mesmo assim, 
quimonos de marca e jaquetas estampadas com flores de cerejeira não tiveram 



sucesso na Ásia, onde foram lançados antes, diz Yuko Oshima, diretora de publicidade 
das operações da Versace na Ásia. "Minha impressão é que eles ainda são mais 
populares na Europa que na Ásia", acrescentando que não tem dados específicos sobre 
as vendas. 
 
Oshima diz que produtos da Versace com temas asiáticos até venderam bem em Hong 
Kong, na China e Tóquio. Os consumidores gostaram por causa dos desenhos florais e 
estampas coloridas, não porque traziam temas orientais. "Os consumidores na Ásia 
estão comprando esses produtos porque eles estão na moda no Ocidente, não porque 
representam sua própria cultura", diz ela. 
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