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Sem dúvida, até agora, ela é a
maior e o melhor na moda india-
na. Deixem que o olhar resoluto de
Aishwarya Rai nos anúncios da
L'Oréal, ao lado da atriz Scarlett
Johansson, sirva de lembrete, nem
um pouco sutil, de que o estilo de
Hollywood não foi apenas algo
passageiro e limitado às lojas da
Selfridges em 2002.

Um ano depois da modelo e
atriz indiana, atualmente o nome
de maior destaque em Bollywood,
a capital do cinema indiano, ter
enrolado Oprah Winfrey em um
sari em pleno horário nobre dos
EUA, as marcas de alta-costura in-
dianas estão ganhando terreno no
cenário da moda internacional.

Enquanto os desfiles da semana
de moda do Fashion Design Coun-
cil of India (FDCI) se encerram nes-
te fim de semana, em Nova Déli, o
Lakme Fashion Week ainda está
varrendo os confetes em Mumbai.
Semana passada, a cidade sediou a
primeira semana de moda sob a
coordenação da IMG, uma das
maiores organizadoras de des

Desde que adquiriu a nova-
iorquina 7th on Sixth, em 2001, a
IMG comprou ou associou-se a
vários eventos em lugares como
Moscou, Cingapura e Sydney.
Agora estuda entrar no Japão.

Que papel Bollywood desem-
penhará na edição indiana da
"Vogue" a ser lançada em breve?
"Oh! A abraçaremos com todo o
coração, exatamente da mesma
forma como abraçamos Hol-
lywood em todas nossas outras
revistas", diz Nicholas Coleridge
vice-presidente Conde Nast In-
ternational, editora da revista.

Ao trazer o "mundo fashion" pa-
ra algumas das estrelas mais idola-
tradas de Bollywood, a IMG uniu
moda e cinema ainda mais firme-
mente do que nos EUA. Em muitos
desfiles, atores e figurinistas dis-
farçados de estilistas e figurinistas
acotovelavam-se entre o público.

Há estilistas que ganharam com
a ascensão da tendência "boho"
(extravagante, fora do convencio-
nal), como Nandita Mahtani, cuja
marca Ananya estreou nas passa-
relas na sexta-feira passada. De-
pendendo do nicho boho, entre-
tanto, isso pode ser uma armadi-
lha para os estilistas indianos.

O boho pode ser "passe", fora
de moda, em certos círculos de al-
ta-costura, mas continua sendo
um negócio lucrativo em todo o
mundo. "Começamos com um
monte de cafetãs e kurtas, mas
agora tantas pessoas estão fazen-
do isso que a novidade acabou.
Mas ainda assim, muitos de nos-
sos clientes continuam pedindo,
apesar de que nós pretendemos
passar adiante para outras coisas",
diz Mahtani, que vende por ataca-

Ao trazer o "mundo
fashion" para as estrelas
de Bollywood, a IMG uniu
moda e cinema de forma
mais forte que nos EUA

do para 300 lojas fora da índia.
A Harrods agora é um dos maio-

res mostruários do mundo de cole-
ções de estilistas indianos, contan-
do com nomes como Abu Jani e
Monisha Jaising, na roupa de noi-
te, Falguni e Peacock, Sandeep Kos-
la, Manish Arora e Rami Kashou.

Os desfiles em Mumbai serão
uma base de lançamento dos esti-
listas indianos para o resto do
mundo. Ashish Sonil, em Nova
York, e Manish Arora, em Londres,
já começam a beneficiar-se. "Mon-
tei uma empresa no Reino Unido
com o Centre for Fashion Enterpri-
se e temos uma estratégia planeja-
da para expandir nossas operações
globalmente", diz Arora.

Um desafio estilístico para uma
cultura como a indiana, onde co-
brir o corpo é uma obrigação im-
posta pelo clima, é conseguir de-
senvolver cortes, confecções e si-
lhuetas. "Há poucos que se dedi-
cam tanto ao caimento como aos
bordados e adornos, o que eu acho

que é uma parte importante na
distribuição internacional", diz
Malini Murjani, um desenhista de
bolsas que trabalha em Nova York
e tem raízes indianas.

Os que conseguem alcançar o
equilíbrio adequado, prosperam
entre as varejistas internacionais,
no segmento mais refinado do
mercado. A coleção do estilista Sa-
byasachi foi o destaque entre os
desfiles em Mumbai, sendo que já
é vendida há duas temporadas na
principal loja da Browns Focus.

Mais além de Bollywood e do es-
tilo boho, há alguns estilistas in-
dianos, como Sabyasachi, para
quem a regra ê usar ricas texturas,
cortes orientais, cores mais mode-
radas e terrenas, refinamento or-
gânico e harmonia. Wendell Ro-
dricks é um raro adepto da sutileza
e de peças monocromáticas, cuja
moda para noite pode virar as ca-
beças em qualquer lugar.

A diáspora indiana também
propiciou um vasto mercado, que
se estende a todos os cantos do
mundo. Estilistas como Mani Koh-
li, da marca Kuhbsoorat, que há
mais de dez anos vem desenhando
para asiáticos na Grã-Bretanha
abriu recentemente sua loja pró-
pria em Londres. O ator indiano
Suniel Shetty reconheceu o imenso
potencial comercial dos fãs de Bol-
lywood e das marcas indianas e
lançou a rede varejista Crossover
Bollywood Se, em Dubai, Vancou-
ver, Toronto e, em breve, em cida-
des com colônias indianas.

Ninguém duvida do potencial
de negócios da índia no setor de
moda. Mas alguns participantes
importantes acham que um lado
da equação está sendo subaprovei-
tado. "Há tantos fundos de private
equity, especializados em aquisi-
ções, estacionados na índia, ape-
nas esperando por um lugar para
direcionar-se. No fim das contas,
os investimentos começarão a mo-
ver-se para a moda em vez de ape-
nas para a carteira habitual de Tec-
nologia da Informação, infra-es-
trutura e farmacêuticas", diz Ravi
Krishnan, diretor-gerente da
IMG/TWI South Ásia.
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