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A China, que controla quase metade da produção têxtil mundial, está fora de moda, mas quer 
superar o atraso investindo na formação de estilistas e com a organização de eventos como a 
Semana da Moda de Pequim, que termina domingo. Participam 120 estilistas de 24 países, a 
maioria estreante, e 25 marcas chinesas e estrangeiras.  
 
"Por enquanto, exportamos mercadorias, mas não marcas", declarou à EFE Chen, uma das 
diretoras da Associação Chinesa de Moda. Bosideng, Edenbo, Tries, Stdawee e Liliang são algumas 
das grifes que apresentam suas coleções de outono-inverno 2006 no evento. A qualidade ainda 
está muito distante das passarelas ocidentais e japonesas, mas a vocação é de modernidade.  
 
Na festa da moda chinesa, marcas locais buscam espaço no próprio país. O país ainda precisa de 
tempo para desenvolver um setor próprio de grifes. "As marcas estrangeiras de roupas de luxo 
são reflexo de uma cultura. Na China atual, o setor da moda só pensa a curto prazo. Aqui ainda 
não há base para formar excelentes modistas, como ocorre no Ocidente", declara Wang, que não 
participa do evento.  
 
De acordo com Wang, os estilistas que ganharam fama no país contam com o apoio da 
publicidade e "não têm conteúdo realmente". Para ele, nas 14 edições anteriores da Semana, que 
acontece desde 1997, praticamente não havia diferença entre uma grife e outra. "Os cenários dos 
desfiles esbanjam luxo, o que seria desnecessário se as marcas fosse boa", alfinetou.  
 
Com o setor têxtil mundial de baixo custo e com sua tradição histórica, a China pode se tornar um 
autêntico laboratório da moda quando recuperar sua identidade cultural. "Os chineses têm mais 
sucesso copiando marcas do que criando, às vezes seus produtos são melhores que os originais", 
brincou o espanhol Alexis Martín Reyna, professor de desenho da escola Raffles International de 
Pequim, citando a quantidade de falsificações produzidas no país. Para ele, há de tudo. "A 
impressão é de que estão muito atrasados mas de repente você se depara com idéias muito 
interessantes", garante.  
 
Embora tenha milhares de anos, a tradicional moda chinesa estava completamente amarrada a 
várias normas que indicam status social. As cores simbolizavam profissões. Os altos funcionários 
usavam enfeites especiais para viagens oficiais e atos na corte. Mas, hoje, enquanto a China 
desponta como uma potência emergente, a elite ainda se veste com marcas estrangeiras, uma 
tendência que encontra pouca resistência de uma minoria que busca uma identidade cultural no 
confuso país asiático.  
 
Foi necessário que estilistas chineses formados fora do país, como Vivienne Tam, em Nova York, 
ou Flora Cheong-Lee, em Hong Kong, reabilitassem a moda tradicional chinesa e a fundissem com 
outras culturas para que tivesse início uma valorização do passado do país. "Falta um Ang Lee da 
moda aqui na China", afirma um jovem estilista de 29 anos, referirindo-se ao cineasta que ganhou 
um Oscar de melhor diretor em Hollywood.  
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