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De São Paulo, 2 de Dezembro de 2003 - Marcas superpremium definem um novo público para as 
calças de índigo e aceleram a evolução qualitativa das marcas nacionais. Há 30 anos, a "calça 
velha, azul e desbotada" era um dos mais poderosos símbolos de rebeldia em relação às 
convenções sociais ao mesmo tempo em que promovia certa igualdade indumentária entre sexos, 
raças e grupos sociais. No mundo capitalista, as peças de índigo criadas no século XIX para os 
mineiros da Califórnia conseguiam de certa forma disfarçar o fosso entre trabalhadores e patrões. 
Na prática, o jeans funcionava como espécie de revolução do estilo e nivelava por meio da moda 
as diferentes classes sociais. Neste início de século XXI todo mundo veste jeans, mas essa velha 
capacidade democratizante se foi.  
 
Hoje, o posicionamento de cada marca comunica o status social de quem a usa e o jeans tornou-
se um elemento de distinção econômica. E esta busca do consumidor por transmitir poder é o 
principal ingrediente do desenvolvimento do segmento super-premium que chegou ao Brasil há 
apenas dois anos, na esteira do desembarque da italiana Diesel.  
 
Marcas brasileiras consideradas premium como M.Officer, Zoomp, Forum, Cavalera, Vide-Bula e 
Alexandre Herchcovitch investem cada vez mais em suas respectivas carreiras internacionais. A 
M. Officer, por exemplo, desde 2001 veste celebridades do show business internacional - a 
cantora Cher, por exemplo - distinção que costuma ter ajudar na construção do prestígio das 
marcas de jeans.  
 
Presente no Brasil há dois anos, a Diesel mostrou que havia uma nova fronteira para o preço dos 
jeans - o valor médio fica em torno de R$ 800. "Em 2003, vendemos 90 mil unidades para 15 mil 
clientes e tivemos um crescimento de 50% em relação ao primeiro ano de atividade no Brasil, 
com 60 mil unidades", diz o empresário Esber Hajli. A clientela Diesel corresponde a apenas 
0,001% da população brasileira, mas estima-se que tenha faturado mais de R$ 70 milhões nos 32 
pontos de vendas no País - equivalente a 70% de tudo o que o Brasil exportou este ano, até 
outubro, em confecção de jeans.  
 
A intenção da marca é somar vinte revendedores em um ano e abrir unidade no Rio. Hoje, a 
Diesel tem apenas duas lojas, ambas em São Paulo, uma na rua Oscar Freire e outra no Shopping 
Iguatemi. Nos meses de dezembro de 2001 e novamente em 2002, as lojas brasileiras foram o 3 
lugar em vendas no mundo. "Só perdemos para New York e Tokio", diz Hajli, que prevê 
crescimento de 30% para 2004.  
 
A Diesel está presente em 98 países em 220 endereços, dos quais 30 são "flagshipstores" (lojas 
da marca que oferecem todos as categorias de produtos feitas pela empresa) e outros seis mil 
pontos de venda. Em 2002, o faturamento da empresa, com uma única fábrica, na Itália, foi de 
US$ 805 milhões. Para implantar a marca no Brasil, foram gastos US$ 3 milhões. "Os 
investimentos se concentram em seleta mídia impressa, eventos e em patrocínios culturais", diz 
Hajli.  
 
O empresário reconhece, entretanto, que a melhor propaganda é estar nos corpos de 
celebridades. A marca Diesel é uma espécie de código internacional silencioso que indica 
sofisticação e poder econômico. Hajli estima que o público desta categoria de produto no Brasil 
não supere os 100 mil consumidores. O mercado de jeans é hoje, aliás, um bom termômetro da 
concentração de renda no Brasil (veja ilustração).  
 
Há 130 anos a Levi’s inventou o jeans em San Francisco, Califórnia, e passou a ser associada a 
todas as grandes transformações do século XX. Mas ela própria optou pela estratégia de 
segmentar a oferta para entrar no jogo da "classificação social do jeans". No mercado brasileiro é 
possível comprar Levi’s por preços que vão de R$ 80 a R$ 800.  



 
O modelo mais sofisticado e cara da empresa hoje é a Levi’s Red Line - importada - 
comercializada no Brasil desde abril. "Ela é focada em design, mantém os atributos históricos da 
marca Levi’s como originalidade, mas com uma perspectiva de diferenciada", define o diretor de 
marketing da Levi''s Brasil, José Cláudio Motta. "Hoje, a Red Line é o único jeans que compete 
com a Diesel na mesma faixa de preço e que pode ser classificado como superpremium."  
 
No segmento premium, a Levi’s tem a linha Engeneered Jeans, em que as peças custam cerca de 
US$ 100 (R$ 290) e são importadas. "A Engeneered, lançada no ano 2000, ajudou a empresa a 
recuperar seu prestígio junto ao público jovem, principalmente na Europa", ressalta Motta. Neste 
ano, para comemorar os 130 anos da patente do modelo Levi’s 501 e os 150 anos da companhia, 
foi lançada a linha Levi’s Type 1, dirigida ao mundo fashion com preços em torno dos R$ 300. 
"Essas duas linhas têm distribuição mais restrita, ao público A e B."A linha 501, a mais clássica da 
empresa, tem ampla distribuição e preços entre R$ 150 e R$ 200. A Red Tab, feita no Brasil e que 
conta com diferenciais de modelagem e lavagens exclusivos do país, vai de R$ 80 e R$ 160. Em 
2003, a Levi’s brasileira cresceu cerca de 15% em faturamento. "Acreditamos que a oferta 
segmentada atende os consumidores sem ferir a imagem da marca. Pelo contrário, mostra que 
respondemos com o mesmo entusiasmo a todos os desafios do mercado que nós mesmos 
inventamos", diz Motta. Ele diz que pesquisas internacionais mostram que o consumidor 
compreende cada vez a segmentação das marcas no segmento jeans. "Cada vez mais as pessoas 
se vestem para passar mensagens."  
 
Para Ermínio Vidal, fundador da grife mineira Disritmia, a busca por jeans mais elaborados tem a 
ver com auto-estima e aceitação social. "Não se pode mais produzir só o jeans básico. É preciso 
investir em modelos diferenciados em cortes, lavagens e detalhes customizados que têm custo de 
produção mais alto", diz Vidal. A marca está em cerca de 700 pontos de venda no país, produz 
680 mil peças por ano (exporta apenas 2,2% disso) e cresceu 16,5% em faturamento em 2003.  
 
A Disritmia oferece produtos com preços de R$ 80 a R$ 400, sendo que 80% das vendas são dos 
modelos na faixa de preço mais baixa e apenas 2,5% da produção está na faixa dos R$ 400. A 
proporção corresponde às estatísticas que apontam que 2,5% da população brasileira concentram 
80% da renda. "No Brasil existem jeans básicos a R$ 10,00. Mas ninguém da classe média quer 
vestir isso porque nivela por baixo. E o mundo trata melhor quem se veste bem", diz lembrando 
um famoso slogan da década de 80 de uma marca de jeans.  
 
Segundo o coordenador do comitê de índigo da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), 
Fernando Pimentel, houve um investimento de US$ 12 bilhões no parque industrial brasileiro nos 
últimos oito anos. "Outros US$ 8 a 10 bilhões devem ser investidos nos próximos ate 2010", diz 
Pimentel. O desafio é colocar essa produção em um mercado que está com seu poder de compra 
deteriorado.  
 
Na visão da gerente de marketing da grife mineira Vide-Bula, Marina Barros, os brasileiros mais 
informados deveriam passar uma mensagem de apoio às grifes brasileiras. "O que tem de entrar 
na moda é a valorização das coisas, das imagens e da estética do Brasil", prega. Ela acredita que 
a internacionalização do setor deve se intensificar cada vez mais e por isso é preciso proteger e 
apoiar a criatividade dos estilistas "made in Brasil". A Vide-Bula, é bem sucedidas em suas 
exportações. Exporta 30% da sua produção anual de 1,6 milhão de peças produzidas por ano e 
vendidas em 12 lojas próprias (todas em Minas Gerais) e mais de 1,2 mil multimarcas em todo o 
País por preços entre R$ 120 e R$ 300. Na Vide-Bula, 70% das vendas correspondem às calças 
jeans com modelos mais elaborados.  
 
Segundo Pimentel, da Abit, a busca por agregar valor ao produto nacional é o principal desafio. 
"Um quilo de algodão é vendido por US$ 1, o mesmo peso em índigo, vale US$ 3,80. Já um quilo 
de roupa pronta, vale US$ 13. Se essa roupa tiver uma marca valorizada, o preço sobe 



consideravelmente." Em relação a 2002, as exportações brasileiras de calças jeans devem 
registrar um índice de crescimento em volume entre 7% e 10%.  
 
"Em valor, o crescimento deve ser de até 25%", diz Pimentel. Marcas premium brasileiras como 
M.Officer, Forum e Zoomp estão trabalhando sua inserção no mercado internacional com pontos 
de venda próprios. Enquanto isso, têm de competir no mercado doméstico com marcas 
internacionais como Miss Sixty e Replay que trazem a modelagem de fora e produzem no Brasil. 
Os preços dos jeans destas grifes variam entre R$ 150 e R$ 300.  
 
Pimentel acredita que a presença das marcas super-premium no mercado brasileiro possa ter 
efeito positivo no sentido de inspirar as marcas nacionais a se preocupar ainda mais caprichar no 
seu trabalho de desenvolvimento de marca no cenário internacional. Entretanto, o executivo não 
acredita em ameaça às nacionais. "O Brasil construiu marcas muito fortes no mercado doméstico 
e as internacionais ainda têm o problema de ampliar sua distribuição", diz Pimentel.  
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