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MODA

AndreaVialli

Alingeriedofuturovaiserpráti-
caefuncional,valorizaráatribu-
toscomooglamoureasensuali-
dade e terá uma grande aliada
na tecnologia de fios e tecidos.
Também será muito mais uma
peça de moda – outwear – do
que propriamente uma “roupa
de baixo” – underwear. Trará
aplicaçõesdecristais,osilicone
estará cada vez mais presente
nas alças e bojos e a tendência
dalingeriesemcosturadefiniti-
vamente dominará a cena, até
mesmonas rendas.
Exercício de futurologia?

Foi o que a Rhodia, fabricante
de matérias-primas para a in-
dústria têxtil, propôs para esti-
listas de dez conhecidas mar-
cas de underwear – que elabo-
rassem peças para o ano de
2015.Oresultadopodeservisto
no Salão Lingerie Brasil 2005,
evento que reúne empresas do
setor e que foi aberto ontemno
ITMExpo, emSãoPaulo.
“Demos a eles a oportunida-

de de criar peças conceito, sem
a habitual preocupação com os
aspectos comerciais”, explica
Daniela Bongiorni, assessora
de marketing e estilo da Rho-
dia. As “peças conceito” esta-

rão expostasno estandedaem-
presa no evento.
A microfibra, desenvolvida

pelaRhodia doBrasil e lançada
nomercadoem 1998 sobamar-
ca Amni, aparece com desta-
que nas criações, para valori-
zar atributos como conforto e
tecnologia.Nocampodasinova-
ções, um dos destaques é o fio
Amni Biotech, que possui pro-
priedades bacteriostáticas. Na
prática, evita a proliferação de
bactérias na lingerie. “Nin-
guém mais quer uma lingerie
simplesinha. Os fabricantes
queremtecnologia,eoconsumi-
dor também”, diz Daniela.
Essa linha foi seguida pela

marca Scala, que apresenta
sua lingerie no estilo “Blade
Runner”,naspalavrasdaestilis-
ta e gerente de desenvolvimen-
to de produto, Gaíta Mello. A
alusão ao célebre filme de Rid-
ley Scott não é à toa: ela conce-

beu modelos em microfibra,
em que um filme de silicone
com tecido substitui o bojo
tradicional dos sutiãs. Até a
renda foi desenvolvida em
microfibra, sem costura e
não-desfiável.
A lingerie do futuro, se-

gundo Gaíta, terá glamour e
vai cobrir “apenas o essen-
cial”. A estilista concebeu
umsutiã emqueosbojos são
presos por faixas de silicone
transparente,comumasóal-
ça transpassada sobre um
dos ombros. Tudo isso segu-
ro por um fecho magnético.
Nacalcinha, aspoucas áreas
em tecido são igualmente
sustentadas pelo silicone e
recebem aplicações de cris-
taisSwarovski.“Seráalinge-
rie para um mulher muito
maissensualefeminina,mas
nadamuito romântico”, diz.
A Liz, que também tem

naspeças emmicrofibra seu
carro-chefe,apostaquea lin-
geriedofuturoterácomomo-
te o “básico inteligente”. A
marca, especializada em lin-
gerie com apelo funcional –
ajuda a corrigir imperfei-
çõesevaloriza ospontos for-
tes – investe na busca de no-
vas tecnologias, sendo uma
das pioneiras a lançar linge-
rie com o fio Amna Biotech,
daRhodia.Segundoadireto-
ra de marketing e produto
daLiz, LigiaBuonamici Cos-
ta, produtos com o apelo do
bem-estar vão dominar os
próximos anos.
“Hoje procuramos fios

mais finos e leves, que não
marcamepermitema respi-
ração da pele, além das tec-
nologias que proporcionam
bem-estar”, diz. Entre elas,
estão produtos encapsula-
dos que são adicionados ao
polímerodosfiosnaetapado
tingimento, e que promo-
vemhidrataçãodapele,cica-
trizaçãoeatébenefíciosanti-
stress, segundo a diretora.
“A lingerie do futuro vai por
esse caminho”, diz Ligia.
Nacontramãodoexcesso

de tecnologia, aValisère ela-
borou peças com o conceito
de lingerie-adorno, confor-
meexplicaaestilistadamar-
ca, Renata Kherlakian. “Em
dez anos, a lingerie deverá
manter atributos como sen-
sualidadeeconforto,masse-
rá uma peça de moda, para
comporproduçõesesermos-
trada”, diz. Ela abusou de
cristais Swarovski na com-
posição de suas peças. ●

Estilistas soltam a imaginação
para criar a lingerie do futuro
Salão em São Paulo tenta antecipar a tecnologia e o design que vão predominar nas roupas íntimas nos próximos anos

Salão tenta mostrar que empresas estão
preparadas para o mercado externo

GUERRA–Promoção no Extra

Aniversário vira arma para os supermercados
Redes usam datas especiais para criar promoções milionárias e roubar clientes da concorrência

AScalavaimostrara
lingerienoestilo“Blade
Runner”,segundoa
estilistaGaítaMello

DAQUI A 10ANOS -Paraestilistas, lingeriesvãoaliarsensualidadeàpraticidade,confortoetecidos tecnológicos–comsubstânciasespeciais
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Para as redes de supermerca-
dos, comemorações sazonais,
como Volta às Aulas e Dia dos
Pais, sempre foram oportuni-
dades para aumentar as ven-
das. A questão agora é que,
com a guerra travada entre
grandes grupos do varejo no
País, essasocasiõesnãosãosu-
ficientes para as empresas
exercitarem seu poder de fogo
e atraírem mais clientes. Nes-
sesentido,aschamadaspromo-
ções de aniversário passaram
aterumpesocrucialnaestraté-
gia de vendas das redes.
Este mês, o Pão de Açúcar

vai distribuir mais de 100 mil
prêmios para os clientes de
suas 174 lojas como parte das
comemorações de seu 57º ani-

versário. Em junho, o Carre-
four gastou R$ 15 milhões em
publicidade e sorteou 30casas
para comemorar 30 anos de
sua chegada ao País. Em outu-
bro, a guerra dos aniversários
seráentreoCompreBem,ban-
deirapopular doGrupoPãode
Açúcar, e a americana Wal-
Mart, que completa 10 anos de
Brasil e promete uma grande
campanha, incluindo na pro-
moçãoa redenordestinaBom-
preço, adquiridanoanopassa-
do. Em novembro, será a vez
do Extra “festejar”.
Segundoespecialistasnose-

tor varejista, a única forma de
uma rede de supermercado
crescer hoje noBrasil é atrain-
do clientes da concorrência.
“O crescimento do setor está
estável já há algum tempo e as
redes investiram demais em
aquisições e novas lojas”, diz o
consultor especializado emva-

rejoEugenioFoganholo. “Num
cenário como este, qualquer
pretexto para fazer promo-
çõesémaisdoquebem-vindo”.
AcampanhadoPãodeAçú-

car, por exemplo, já é conside-
rada amaior da história da re-
de. No início do mês, a rede de
supermercados publicou 55
páginas de anúncios seqüen-
ciaisduplosesimples,nosprin-
cipais jornais do País. A estra-
tégia de publicidade, assinada
pela agênciaAfrica, conta ain-
da com outdoors e comerciais
de televisão.
Oobjetivoéatingirconsumi-

dores de diferentes perfis. A
inspiração vem da Copa do
Mundode 2006, e envolve uma
série de ações promocionais.
“Aidéiaéatenderdesdeoclien-
te que busca preço baixo e des-
contos, até quem sonha com
um benefício a longo prazo e
gosta de participar de sor-

teios”, diz a diretora de gestão
emarketing do Pão deAçúcar,
Maria do Carmo Pousada.
A empresa vai sortear 31

aparelhos de TVs de plasma
no fim da promoção e a cada
R$ 50 de compras fornecerá

ao cliente um cupom para ser
raspado,quepodevir comsur-
presas como camisetas, bonés
e kits da seleção brasileira. O
Pão de Açúcar não divulga o
valor investido na promoção,
mas a expectativa é elevar em
15% as vendas nomês. O setor,
desdemaio, segundoMaria do
Carmo, vem registrando uma
queda nas vendas. Os resulta-
dos de julho do Pão de Açúcar
não foram ainda divulgados,
masomêséconsideradotradi-
cionalmente fraco por causa
das férias escolares.
A promoção de aniversário

do Pão de Açúcar é inovadora
tambémporoutromotivo.Nor-
malmente esse tipo de estraté-
gia é mais utilizado por hiper-
mercados de apelo popular, e
não por redes de vizinhança e
com forte enfoque na presta-
ção de serviços, como é o caso
doPãodeAçúcar. “Comacam-

panha, o Pão de Açúcar sinali-
za para os consumidores que
também está na disputa por
preços baixos e oportunidades
eseafastaumpoucodaestraté-
gia elitista que vinha seguindo
nosúltimosanos”,avaliaocon-
sultor Faganholo. “Não deixa
de ser uma correçãode rumo.”
Da mesma forma, o Carre-

four investiu pesado em sua
megapromoção de aniversá-
rio para tentar se firmar fren-
te aoWal-Mart, o grande rival
internacional que segue em
seu encalço no Brasil. Há um
mês, a redeamericana inaugu-
rou um de seus supercenters
nos arredores da loja pioneira
doCarrefournoBrasil,nobair-
rodeSantoAmaro,zonasulde
São Paulo. Cada uma das 30
casas sorteadas pelo Carre-
four entre seus clientes está
avaliada emR$40mil e osprê-
miosserãoentreguesnapróxi-
masemana–ouseja,maisuma
oportunidade de exposição,
mesmo passados dois meses
dapromoção.Segundoaasses-
soriade imprensadarede fran-
cesa, a promoção de aniversá-
rio elevou a participação de
mercado do Carrefour em 2%
em São Paulo.●

Ao mesmo tempo em que con-
centra grandes marcas, o seg-
mentodelingerieécaracteriza-
do por uma infinidade de em-
presas pequenas, que muitas
vezesproduzempeçasdequali-
dade e gosto duvidosos. O Sa-
lãoLingerieBrasil 2005 aberto
ontem,emSãoPaulo, foicriado
com o objetivo de reunir toda a
cadeia produtiva da lingerie –

de fiação a tecidos diferencia-
dos–emostrarqueosegmento
está preparado para encarar o
mercado global.
“A idéia é munir o lojista de

informação, para que ele possa
passarastendênciasparaocon-
sumidor”, explica Indhira Pê-
ra, diretora da New Stage, em-
presa organizadora do Salão,
atualmenteemsuasegundaedi-

ção. No ano passado, o evento
rendeu negócios da ordem de
R$ 130 milhões, resultado que
deverá se manter este ano. O
segmento, que representa
8,6% do setor têxtil brasileiro,
deve registrar umcrescimento
demais de 15%este ano, e apre-
senta umpotencial de exporta-
ção cada vezmaior. “A lingerie
brasileiratemapelo internacio-

nal, poispossuiqualidadee tec-
nologia agregada”, diz Indhira.
Um exemplo disso é a Liz.

Há 15 anos no mercado, a em-
presa lançou mão de um esfor-
ço para ganhar novos merca-
dos nos últimos quatro anos.
Atualmente, exporta para 30
países, como Chile, México,
EUA, Espanha e outros no
Oriente Médio e Leste Euro-
peu. “O grande diferencial é
que exportamos a marca Liz,
nãosomenteacommodity”, diz
Ligia Buonamici Costa, direto-
ra de marketing e produto da
Liz.OSalãoLingerieBrasil ter-
mina amanhã. ● A.V.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 ago. 2005. Economia, p.B8.




