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São Paulo, 10 de Setembro de 2003 - Marcas buscam seduzir as consumidoras que estão acima 
do peso. Compatriotas contemporâneas da sueca Anita Ekberg e da norte-americanas Marilyn 
Monroe sofrem menos com o fato de estarem além da linha da magreza porque a oferta de roupas 
de moda para os manequins 44 e 46 na Europa e nos Estados Unidos não só existe, como tem 
qualidade e inclui as mais vibrantes tendências. No Brasil, entretanto, o biotipo com mais volume 
tende a ser ignorado. Além dos preconceitos estéticos, a moda além de determinado tamanho 
exige conhecimento técnico específico para ser produzida. "Entre o 38 e o 48 é viável produzir 
roupas concebidas dentro de uma mesma coleção. A partir do 48, já é um nicho específico com 
dimensões e comportamento próprios", diz o diretor da VivaVida, Nardi Davidsohn, que foi um dos 
pioneiros a ter oferta específica para este segmento.  
 
Por cinco anos, a empresa manteve a etiqueta VidaVida Plus, em parceria com a jornalista Silvia 
Poppovic, dirigida às indiscutivelmente gordinhas. Hoje, a VivaVida Plus está desativada. "Foi uma 
questão de posicionamento e de operação. A experiência nos mostrou que para tamanhos 50, 52, 
54 a coleção tem de ser diferente da coleção principal. Há limitações em modelos, cores e 
tecidos."  
 
Já os tamanhos 44, 46 e 48, desprezados por quase todas as grifes brasileiras de prestígio, 
representam cerca 40% do volume de produção e vendas da VivaVida. "Percebemos que as 
clientes nos tamanhos 44 e 46 principalmente gostam de usar a roupa da coleção da estação e 
não querem ser rotuladas", diz Davidsohn.  
 
Aos 50 anos, a Cori também é uma das poucas grifes de prestígio que atende as mulheres que 
vestem até o 48. Hoje, 35% da coleção é produzida nos tamanhos 44, 46 e 48. Há dois anos, a 
empresa contratou o estilista Alexandre Herchcovitch para desenhar sua coleção. Na sua grife 
própria, Herchcovitch não vai além do 42 e na Cori, seleciona que modelos serão produzidos nos 
tamanhos maiores. A censura prévia é feita por razões meramente práticas e não por puro 
preconceito como pode parecer. O fato é que mulheres maiores não usam determinados modelos 
e estampas porque simplesmente não caem bem. Então, não faz sentido produzi-los.  
 
Para fazer moda de qualidade para os manequins maiores, é preciso desenvolver competências 
específicas, adaptar a linha de produção e pensar a coleção de modo a criar modelos que caiam 
bem em volumes maiores. A grife André Apasse tem 70% da sua produção concentrada nos 
tamanhos entre 44 e 52 e 30% acima do 52. "Só os tamanhos 46, 48 e 50 representam 50% da 
produção". Suas lojas faturam cerca de R$ 1,2 milhão mensais por loja e a previsão de Apasse é 
crescer 20% ao ano. Hoje, seu mailing de clientes tem 10 mil nomes e cresce 10% ao ano.  
 
Além do know-how, há questões operacionais e de custo. "A largura dos tecidos segue um padrão 
fixo, além de um determinado tamanho, não se pode cortar duas partes da roupa na mesma 
altura. Aí, é preciso usar cerca de 20% mais metragem, o que implica em custo", explica Apasse.  
 
De acordo com Andrade, além das questões relativas à produção foi preciso desenvolver também 
uma sabedoria sobre como atender a estas mulheres. "A maioria da nossa clientela é muito bem-
sucedida na vida profissional e pessoal, mas fica fragilizada na sua relação com o consumo de 
roupas porque teve experiências anteriores ruins", diz Apasse que contratou o arquiteto Felippe 
Crescenti para cuidar do projeto da loja.  
 
Segundo Andrade uma das condições para a abertura da loja Marina Rinaldi no Brasil foi construir 
fazer a loja seguindo as diretrizes da Itália em termos de proporções e características de espaço 
interno. O projeto, inclusive, veio da Itália. "Os italianos são muito severos com o respeito às 
políticas da marca porque sabem que trata-se de um público que tem características peculiares", 
diz Andrade.  



 
Representantes no Brasil da marca principal, a MaxMara, os empresários obtiveram uma 
concessão especial da direção da empresa e montaram um corner da Marina Rinaldi dentro da loja 
da MaxMara da Haddock Lobo. "Nessas condições, praticamente desconhecida no Brasil, a Marina 
Rinaldi era responsável por 10% das vendas da loja", diz Andrade. A partir do início das operações 
no dia 15%, a expectativa dos empresários é de que a marca tenha uma curva de crescimento 
lenta, porém constante. "Acredito que conseguiremos crescer cerca de 20% ao ano somente a 
partir do reconhecimento da qualidade do produto e do boca-a-boca." Andrade diz que conta com 
as clientes magras da MaxMara para contar para suas amigas gordinhas sobre a chegada nova 
grife da empresa. "O mercado além do 42 sempre existiu, só que agora há quem preste atenção 
nele", dizem Apasse, Andrade e Davidshon. Anita, Marilun e muitas outras mulheres sabem disso.  
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