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A cada estação, Thaís Suzuki
pesquisa novidades e tendên-
cias demodapara desenvolver
suascoleções.Elae aequipeda
Helvetia, onde trabalha, lan-
çamnasemanaquevemacole-
ção outono/inverno 2006 da
empresa, que abrange temas
florais, clássicosedeaventura.
Mas aHelvetia não é uma grife
– pelo menos, não de roupas. É
uma fabricante de etiquetas.
“Não fazemos etiquetas co-

mo se fossem aviamentos, e
simcomoumacessório da rou-
pa”, explica Thaís, gerente de
Desenvolvimento de Moda da
Helvetia. “Se a tendência for
floral, faremos etiquetas flo-
rais.Easgrifes ficarãomaisse-
gurasnahoradecomprar,pois
verão que as tendências que
elas captaram são as mesmas
queasnossas.”Sãocercade50
tipos diferentes de etiquetas
porestação,emdiferentesteci-
dos e acabamentos.
As coleções criadas (duas

por ano) são reunidas em um
book apresentado aos clientes.
“Desde que criamos esse book,
nossas vendas aumentaram.
Hoje,mais demetadedos com-
pradoresescolheouadaptamo-
delosdobook”,dizagerentede
marketing da Helvetia, Cristi-
na Oliveira. “E criamos produ-
tos personalizados também.”

Algunsdosestilistasqueuti-
lizamos produtos personaliza-
dos da Helvetia são Alexandre
Herchcovitch e Caio Gobbi.
Ambostambémjácriarammo-
delos para o book da empresa.
“Hoje utilizo uma etiqueta pre-
ta retangular com o nome em
brancoparaa linhaprêt-à-por-
ter”, descreve Herchcovitch,
parceirodesde 1999. “Aetique-
ta faz parte do acabamento e
da história da roupa; ela sem-
pre carrega o estilo do criador
e acaba sendo importante por
isso, é como uma assinatura.”
Ele produz cerca de 50 mil pe-

ças por ano, e por conseqüên-
cia, utilizaaproximadamenteo
mesmo número de etiquetas.
Gobbi (que inaugurou uma

loja estemêsemSãoPaulo) co-
nheceuamarcaem2002,quan-
do estreou na São Paulo
FashionWeekepesquisavaeti-
quetas diferentes para suas
criações. “Acho a etiqueta tão
importante que a usamos co-
mo um diferencial nas nossas
peças e aplicamos na parte ex-
terna da roupa.” Em sua cole-
ção verão/2006, as etiquetas
estiveram presentes na linha

Tutti Fruit – regatas de tule
comapliquesdecerejaemelan-
cia,minissaiasecalçasemteci-
dojacquard(tambémdesenvol-
vido pela Helvetia).
O tecido jacquard começou

a ser trabalhado na década de
90 para confecções, forro de
vestuário, calçados e bolsas, e
já foi usado por Herchcovitch
em tênis e pela Via Uno em sa-
patos, dentre outros.

VARIEDADE
A Helvetia foi criada em 1932,
masocrescimentodaempresa
sedeuapartirdadécadade60.
Hoje,a fábrica localizadanaca-
pital paulista tem 6mil m², 160
funcionários e produz cerca de
36milhões demetros de tecido
por ano, o suficiente para 700
milhões de etiquetas. “Um dos
motivos para termos alcança-
do esta dimensão foi a diversi-
dade de produtos e acabamen-
tos que temos condições de
criar”,dizCristina.Alémde te-
cido, são usados couro, embor-
rachados,acabamentosborda-
dos, laser e ultra-som.
Ofaturamentoanualdaem-

presa é de R$ 11 milhões e os
produtos atendem, além de
empresas brasileiras, grifes
da Argentina, Paraguai, Ale-
manha, Itália e França. “No
mercado externo, não temos
medo da China”, diz a gerente
demarketing. “Eles não fazem
a maioria dos acabamentos
que fazemos.”●

Empresaproduz 36
milhõesdemetros
de tecidopor anoe
faturaR$ 11milhões

DEOLHONAMODA –Equipe de criação pesquisa tendências da estação antes de ligar asmáquinas

Pesquisa, criação
e moda também
nas etiquetas
Helvetia lança coleções para parte às vezes desprezada das
roupas, pois grifes querem que marca seja parte da peça
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