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Estilista conquista respeito com equipe pequena e propaganda boca-a-boca. 
 
Ela não tem loja nos shoppings, não faz desfiles, mas não sai da boca de quem entende ou gosta 
de moda. A estilista Adriana Barra conseguiu conquistar o respeito e a admiração somente na 
base da propaganda boca-a-boca. Com menos de três anos, sua grife já é uma das mais 
desejadas do país. 
 
"Quando comecei, me achavam louca por querer vestir as mulheres com vestidos longos e 
estampados", diz a estilista. "Achavam que a brasileira não gostava de estampas", completa 
Adriana, que nunca acreditou que uma mulher precisasse usar blazer para ser respeitada 
profissionalmente. 
 
Um dos seus grandes diferenciais é a exclusividade das criações. As estampas são desenhadas por 
ela. Os modelos são tirados da imaginação e das lembranças de viagens que Adriana fez pelo 
mundo. O resultado é um misto de etnias. Cada vestido da estilista - que é craque também em 
tops e batas - têm, no máximo, tiragem de 20 peças iguais. A matéria-prima é o tecido natural, 
como algodão e seda. 
 
Adriana também desenvolve uma coleção exclusiva para a rede de lojas Clube Chocolate, do Rio 
de Janeiro. A Clube distribui as peças para as filiais de São Paulo e de Portugal, e outras 
multimarcas. 
 
No início, Adriana contava com uma estrutura enxuta: ela e uma assistente criavam as roupas e 
atendiam as clientes na loja. Na produção, apenas três costureiras. Hoje, são 30 pessoas na 
equipe, mas a estrutura de loja-ateliê não mudou. O único ponto-de-venda que leva o nome 
Adriana Barra, continua a funcionar em uma vila nos Jardins, em São Paulo. 
 
O número de clientes também cresceu. A primeiras coleções da estilista tinham 150 peças. Hoje, 
são 4 mil peças por coleção. Além de vender na loja própria, a estilista distribui suas criações para 
três multimarcas fora de São Paulo - Amelie, de Brasília, Zezé Duarte, em Belo Horizonte e Dona 
Santa, em Recife. 
 
As criações da Adriana estarão no mercado externo em 2006. "Acredito muito na exportação para 
fazer a marca crescer sem perder sua característica", diz. Adriana não faz moda para a massa. 
"Eu ganharia mais dinheiro se fizesse a marca crescer mais, internamente", diz. "Para produzir 
mais, teria de abrir mão da qualidade". 
 
O volume da produção fez com que a confecção das peças tivesse de ser terceirizada. Hoje, seis 
costureiras cuidam das peças-piloto (aquelas que vão guiar a confecção das outras), dos 
consertos e dos confecção dos vestidos mais elaborados. O restante é terceirizado. 
 
"Meu meu sonho é ter a produção toda controlada por mim", diz. Os planos vão na contramão do 
que tem feito a indústria da moda, que trilha cada vez mais o caminho da terceirização - inclusive 
com a contratação de mão-de-obra no exterior (principalmente, na China). 
 
Mas a estilista não se importa em traçar uma estratégia diferente. A fama de inadequada de 
Adriana - que é hoje o seu maior trunfo - começou ainda na faculdade Santa Marcelina, em São 
Paulo. "Nunca consegui entender porque a cartela de cores, de uma coleção, precisa ter apenas 
nove tons", diz. "A minha tem mais de 35". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 out. 2005, Tendências & Consumo, p. B4. 


