
Aos 60 anos, o biquíni se renova     
Vera Dantas 
 
Indústria convida estilistas para desenharem o modelo do futuro  
 
A moda praia brasileira, que ganha cada vez mais presença no mercado 
internacional, terá um espaço diferenciado na Fenatec . A Invista, dona da marca 
Lycra, montou um estande especial na feira para lembrar os 60 anos da criação do 
biquíni, com uma exposição de fotos de estilistas conhecidos nas passarelas da 
moda. 
 
O projeto da Invista, apresentado no ano passado, numa feira têxtil em Lyon, na 
França, celebra o nascimento do biquíni com um olho no futuro. "Convidamos nove 
estilistas para imaginarem e desenvolverem peças para o futuro", diz a gerente de 
Comunicação da Invista, Fabianne Pacini. Os estilistas escolhidos foram Olga 
Cantelli, que desenha para a grife italiana La Perla, Chantal Levesque da marca 
Shan, no Canadá, Andrés Sardá, da Espanha, Vannina Vesperini e Manuel Canovas, 
da França e a grife Sauvage dos Estados Unidos. Três marcas brasileiras 
participaram do projeto, Água de Coco, Salinas e Lenny. 
 
A estratégia da exposição é associar a marca Lycra à peça que nasceu em 26 de 
junho de 1946, criada pelo estilista francês Louis Réard e que revolucionou a moda. 
O biquíni foi considerado um verdadeiro escândalo quando surgiu, a ponto de na 
Europa ele ser banido pela Igreja Católica em países como a Itália , Espanha e 
Portugal. Mas a resistência durou pouco tempo e em 1957, Brigitte Bardot lançou a 
moda para o mundo no filme "E Deus criou a Mulher". 
 
No Brasil ele começou a ser usado no final dos anos 50, primeiro pelas vedetes da 
época, depois nos anos 60 nas praias cariocas. Mas foi a atriz Leila Diniz quem deu 
fama maior ainda à peça, ao aparecer grávida de oito meses, na praia de Ipanema, 
usando biquíni. A imagem foi considerada um dos símbolos da liberação feminina 
nos anos 60 e 70. 
 
"A marca Lycra, dada ao elastano, nasceu em 1959 e de imediato substituiu a 
borracha nos elásticos das roupas íntimas femininas. Em 1960, a Lycra entrou no 
mercado de maiôs e biquínis no lugar dos tecidos pesados e grossos usados na 
moda praia", lembra Pacini. 
 
A associação da marca com os 60 anos do surgimento do biquíni é a primeira de 
uma série de ações de marketing que a Lycra pretende desenvolver ao longo do 
ano e que são mantidas em sigilo. Uma delas poderá ser a produção de alguns dos 
biquínis desenvolvidos pelos estilistas em edição limitada. 
 
"O Brasil é estratégico para a Lycra, principal marca do grupo, em moda praia", diz 
Fabianne. Mas a Invista não revela números e a participação da Lycra no seu 
portfólio de negócios, que inclui também as marcas Suplex, Tactel, Coolmax e 
Cordura entre outras. 
 
No espaço dos biquínis na Fenatec, junto com as fotos de estilistas internacionais 
as marcas brasileiras Rosa Chá, Poko Pano, Salinas, Água de Coco, Movimento e 
Cia. Marítima vão exibir algumas peças que também vão retratar o biquíni do 
futuro. 
 
Além da exposição, a Invista patrocina dois desfiles na Fenatec de empresas como 
a Rosset, Duotex, Salotex, TDB e Sayoart, que mostrarão tendências em tecidos e 
estampas para o verão de 2007. A idéia é revelar as inovações em tecidos e não 
modelagem e estilo que são típicas de uma SP Fashion Week. As cores das novas 
coleções também serão destaque. A Alcântara Machado e a Pantone fecharam uma 
parceria para criar pela primeira vez uma cartela com 54 tonalidades de cores 
brasileiras. V.D., 
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