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Cada vez mais, as marcas de nicho ganham destaque no cenário do consumo mundial. E com 
frequência, grifes que nasceram pequenas, quase artesanais, silenciosamente se tornam negócios 
megalucrativos. A grife de moda Issa, com comando brasileiro e sede em Londres, está chegando 
a essa posição. Ela nasceu no nicho - vendendo para filhas de famílias ricas do jet set 
internacional - e quer o mundo. Tem um faturamento anual de 5,2 milhões de libras (R$ 19.760 
milhões) e ambiciona conquistar novos mercados.  
 
É para fazer essa transição que o empresário Robério Silva assumiu as operações da Issa em 
Londres. Ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), o economista mineiro 
que está há 10 anos fora do país - com intervalos em que trabalhou por aqui- tem a missão de 
dar mais visibilidade internacional à marca.  
 
Criada em 2001 pela estilista fluminense Daniella Helayel - também representante exclusiva das 
sandálias Havaianas na Inglaterra - , a Issa está em cerca de 30 países. Vende vestidos em jersey 
de seda estampados e passeia pelas revistas de moda internacionais no corpo de celebridades.  
 
Praticamente desconhecida por aqui (a marca é vendida apenas na NK Store em São Paulo), a 
grife frequenta as araras de lojas como Harrods, Selfridges, Browns, todas em Londres, e Villa 
Moda, em Dubai. A Issa também se apresenta na semana da moda de Londres em mercados 
como o latino-americano e asiático.  
 
Para entender o sucesso da Issa, pense nas criações de Diane Von Furstemberg - a princesa que, 
nos anos 70, criou e fez fortuna com o revolucionário "wrap dress", vestido envelope de jersey 
que foi um sucesso mundial.  
 
Valor: Qual sua estratégia para aumentar a presença da marca?  
 
Robério Silva: Assumi há 15 dias e estamos fazendo nosso plano de ação, mas nossa intenção é 
aumentar a participação nas semanas de moda de cidades como Moscou, Xangai, Tóquio e Buenos 
Aires para aumentar o desejo mundial pela marca.  
 
Valor: Qual será seu trabalho na Issa?  
 
Silva: A Issa é uma marca muito focada na criação. É hora da marca ganhar a dimensão de 
negócio. Pensamos em ganhar volume e expandir a linha para produzir também bolsas, sapatos e 
jóias. Imaginamos criar uma loja no Brasil que será antecedida por uma loja própria em Londres.  
 
Valor: Qual é a razão do sucesso da Issa?  
 
Silva: A Issa faz vestidos que podem ser usados em muitas ocasiões, que deslizam no corpo e 
possuem estampas exuberantes. A marca ocupa uma uma posição interessante no mercado. 
Vende peças ao valor aproximado de 400 libras (R$ 1.520). Somos considerados um luxo 
acessível se comparado a marcas como Dolce & Gabbana que vende vestidos na faixa das mil 
libras (R$ 3.800).  
 
Valor: A Issa é brasileira?  
 
Silva: As criações têm um traço brasileiro, usamos matéria-prima de tecelagens brasileiras, mas 
somos uma marca londrina. Nossos vestidos são criados em Londres e executados na China.  
 
Valor: Como as marcas brasileiras estão se portando no exterior?  
 



Silva: Acho que a maioria das empresas faz ações episódicas em vez de marcar sua presença com 
firmeza e permanência lá fora. Além disso, os empresários deveriam usar mais os canais que já 
foram abertos por instituições como a Apex, ao invés tentar abrir o mercado do ponto zero.  
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Fonte: Valor Econômico, 27 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


