
"A moda brasileira é desarticulada" 
 
Didier Grumbach, presidente da Federação Francesa da Costura, diz que jamais foi procurado 
por alguém do Brasil. Para ele, a falta de contatos demonstra que a moda brasileira ainda 
padece de desarticulação. A moda está em debate num seminário em São Paulo.  
 
Continua 
 
Setor quer o fim do jeitinho brasileiro 
   
Seminário reúne especialistas para discutir maior eficiência nas exportações. No começo era o 
jeitinho brasileiro, com o estilista colocando suas peças numa sacolinha para bater na porta 
das lojas e dos representantes mais importantes do planeta na tentativa de exportar. Alguns 
conseguiram, mas com o amadurecimento da moda brasileira as necessidades são outras, sem 
mais vez para o amadorismo. O Fashion Marketing, seminário internacional de marketing de 
moda, que termina hoje em São Paulo, tenta enterrar de vez a era do "jeitinho".  
 
Nem sempre é fácil. Didier Grumbach, que do alto do cargo de presidente da Federação 
Francesa da Costura, do Prêt-à-Porter dos Costureiros e dos Criadores de Moda, é figura-chave 
do têxtil na França - onde desfilam, por exemplo, criadores brasileiros como Walter Rodrigues 
e é país que dispensa apresentações pela importância que dá ao negócio de moda - afirmou 
ontem em sua palestra que jamais foi procurado por alguém do Brasil, seja representante do 
governo ou da indústria. Grumbach falava sobre os negócios no mundo globalizado. "O 
comércio mundial de moda hoje é um jogo sério de profissionais", destacou Grumbach.  
 
Sabe-se que o mercado francês, além de pequeno, é o mais hermético do mundo. Mas a falta 
de contatos relatados por Grumbach demonstra a desarticulação de que a moda brasileira 
ainda padece. Afinal, se a França, com todo seu histórico na moda é mais do que auto-
suficiente, é plataforma indiscutível para vendas para o próspero Oriente Médio e o resto da 
Europa.  
 
Também é sabido que apresentar-se na Cidade Luz nem sempre apresenta resultados de 
venda - Alexandre Herchcovitch, talvez o estilista brasileiro de maior projeção, obteve mais 
resultados para o seu negócio ao transferir a sede Paris para Nova York. Hoje ele vende a 50 
pontos no exterior e prepara-se para abrir a primeira loja estrangeira, no Japão. Mais: acaba 
de fechar contrato com a marca norte-americana de calçados e acessórios Nine West, para 
criar uma linha exclusiva em projeto que envolve também nomes-ícone da moda como a 
decana inglesa Vivienne Westwood e Sofia Kokolakis, esta a inglesa descendente de gregos 
que desfila em Paris e é nome forte da nova geração.  
 
Entre os debatedores do primeiro painel do dia, que contou com Grumbach, estavam Juan 
Quirós, presidente da Agência de Promoção às Exportações (Apex), Fernando Pimentel, 
diretor-presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), Paulo Borges (diretor da 
São Paulo Fashion Week) e Amir Slama, da marca de moda praia Rosa Chá, que preside a 
Associação Brasileira dos Estilistas (Abest). São nomes que, reunidos por iniciativa da 
consultora Glória Kalil, galvanizam os esforços para fixar nossas marcas no exterior.  
 
Borges mostrou os pontos que fazem com que a moda brasileira seja percebida como criativa, 
mas que não vende quase nada no exterior: instabilidade cambial que não permite política de 
longo prazo como as exportações exigem, impostos altos, custos elevados, excesso de 
burocracia, falta de política fiscal e, mais importante, de coordenação da cadeia.  
 
Falou da dificuldade de promover "previews" das coleções (eventos que ocorreriam antes da 
SPFW) aos compradores. "Ninguém consegue matéria-prima. O problema maior é aqui 
dentro", afirmou.  
 
Juan Quirós, da Apex, disse que os desafios que se colocaram para indústria da moda estão 
sendo superados por outros setores. Quirós admite que o segmento tem suas particularidades. 
"É preciso um trabalho com o consumidor final - é ele quem decide se compra ou não, daí as 



ações com as lojas de departamento", diz, citando as ações feitas em Paris com a Lafayette e 
a Printemps. Conforme Quirós, o orçamento de 2006 para divulgar a moda brasileira no 
exterior é de R$ 108 milhões (a Apex entende como moda, além de roupas, cosméticos, 
calçados e jóias).  
 
Neste momento, na Alemanha, é a vez de "We do different" (nós fazemos diferente), ação com 
grandes lojas e supermercados, com 2,5 milhões de consumidores recebendo informações 
sobre os produtos brasileiros. "Somos sempre gratos a Apex, mas não pode ser a agência a 
única a pensar na moda brasileira no governo", rebateu Borges, afirmando ser necessário o 
envolvimento dos governos federal, estaduais e das prefeituras.  
 
Fernando Pimentel, da Abit, lembrou que os desafios do têxtil brasileiro sempre existiram - 
desde os tempos régios em que os teares foram destruídos por dona Maria, rainha que passou 
para a posteridade com o codinome de "A Louca", manobra de Portugal para assegurar o 
fornecimento de tecidos pela Inglaterra, garantindo também as vendas de vinho do Porto.  
 
"Moda brasileira é um grande negócio. O têxtil fatura US$ 26 bilhões por ano e têm 
exportações da ordem de US$ 2,2 bilhões. É claro que entram nesta cifra o gigantismo do 
segmento de cama, mesa e banho, hoje o maior do mundo."  
 
É justamente para dar conta dessas particularidades do mercado de moda (entenda-se como 
tal a parte de valor agregado e não a totalidade da produção do vestuário) que existe a 
Associação Brasileira dos Estilistas (Abest), criada em 2003. "No primeiro momento fomos uma 
dissidência da Abit, mas hoje nossa parceira é extremamente importante", afirmou seu 
presidente, o empresário Amir Slama, da Rosa Chá.  
 
A associação conta hoje com 29 associados, que se destacam pela produção autoral e 
exportaram no ano passado (quando ainda eram 23 sócios, US$ 9,7 milhões). Em julho será 
lançada a primeira edição de seu bureau de estilo, que reverencia nossos ícones culturais, 
históricos e arquitetônicos.  
 
Em parceria com o Ministério do Turismo, o projeto consumiu R$ 1,8 milhão. É papel da Abest 
promover, com apoio da Apex, showrooms regulares em Paris e Tóquio. Tudo pelas vendas.  
 
Slama diz acreditar, no entanto, que não espera booms, que podem revelar-se inconsistentes. 
"Diferente dos japoneses na década de 80 e dos belgas na de 90 a trajetória da moda 
brasileira tem de ser sólida, não explosiva", comentou. "Para termos êxito as vaidades terão 
de ser suprimidas."  
 
Hoje uma das palestras mais esperadas é a de Antonio Camuñas, da espanhola Zara. Camuñas 
vai falar como a empresa ganhou projeção mundial com o conceito de "just in time" na moda - 
a incrível velocidade de criação, e principalmente, de distribuição. Além do case Zara, falarão 
Eliana Tranchesi, da Daslu, a respeito das exportações de sua grife própria, e a joalheria 
globalizada da H. Stern.  
 
Leia mais 
 
Mais reação do que efeito, diz Nizan 
  
Em quê a propaganda brasileira pode contribuir com a moda? O publicitário Nizan Guanaes, da 
Africa, discorreu sobre o tema em palestra que fechou ontem o evento organizado por Gloria 
Kalil. "A moda é indústria para gerar divisas e muitas vezes se perde em um disse-me-disse 
que é uma perda de tempo terrível", alfinetou. Para Nizan, a eficiência do segmento é 
reduzida. "Quando aparece na mídia provoca mais reações do que efeito, é mais ruidosa do 
que eficaz, melhor como produto do que como anunciante."  
 
Nizan disparou apontando o que pode ser um erro crucial. As semanas de moda estariam 
aparecendo mais do que as marcas. Por outro lado, as verbas das marcas brasileiras são 
mínimas para investir em comunicação.  



"O termo publicidade é inadequado, porque elas não precisam só disso. Preferem gastar em 
catálogos caros em vez de gastar com comunicação." Citou cases de sucesso de imagem e 
coerência: Ralph Lauren, Valentino.  
 
Para a moda brasileira se tornar rica teria de usar um pacote completo com ferramentas de 
lifestyle (criar imagem coerente ao que vende), explorar internet e TV paga. E que ninguém 
subestime o uso que se faça das festas. "Quer ocasião melhor para vender do que a noite do 
Oscar?"  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 


