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Até pouco tempo, o "made in China" em etiquetas de roupas era limitado a artigos baratos e 
com pouca, para não falar nenhuma, qualidade. Mas como os chineses estão presentes em 
quase todas as atividades industriais, eles não podiam deixar de entrar no setor das grifes de 
luxo. A marca Shanghai Tang, criada em Hong Kong em 1994, tem um projeto ambicioso: ser 
o equivalente na China ao que é a tradicional Hermès na França ou o que simboliza a Ralph 
Lauren nos Estados Unidos.  
 
Shanghai Tang inspira-se nos 5 mil anos de história da China para criar roupas 
contemporâneas. Tecidos nobres e estampas com cores vivas que parecem ter saído de livros 
de arte vêm conquistando a clientela ocidental. Caligrafia chinesa, acessórios e jóias usadas 
durante séculos por tribos na província de Hunan, e símbolos imperiais das dinastias Ming (de 
1368 a 1644) e Qing (de 1644 a 1911) são algumas das inspirações da diretora artística da 
grife, Joanne Ooi.  
 
A marca fundada por David Tang iniciou suas atividades confeccionando ternos femininos e 
masculinos sob medida. Os alfaiates eram os mesmos que haviam deixado a China a partir de 
1949 para fugir do comunismo e das proibições de qualquer diferenciação no modo de vestir. 
Na bagagem para Hong Kong, eles levaram o corte impecável dos tradicionais vestidos 
imperiais colados à pele e as tradições do vestuário chinês.  
 
Após o sucesso das roupas sob-medida em meados dos anos 90, foram lançadas as primeiras 
coleções de prêt-à-porter feminino, masculino e infantil, além de acessórios e objetos. As 
roupas da marca passaram a ser mais conhecidas na Europa e nos Estados Unidos após o 
lançamento do filme "Amor à Flor da Pele", do diretor sul-coreano Wong Kar-Wai, muito 
premiado no Festival de Cinema de Cannes em 2000. A atriz principal desfilou durante o filme 
inúmeros modelos de "qi pao", vestidos imperiais chineses com fendas laterais e gola alta. 
Custam, em média, US$ 400. Outra peça emblemática da marca são as jaquetas "tang", 
adotadas durante a dinastia Qing e que passaram a ser usadas nos anos 40, com a chegada do 
comunismo, como um tipo de uniforme por todos os chineses.  
    
Apesar do filme, a grife já enfrentava nessa época dificuldades financeiras, que a obrigaram, 
por exemplo, a fechar uma loja em Nova York para abrir uma outra com área menor. Em 
2002, Shanghai Tang foi comprada pela suíça Richemont. Gigante do mercado de produtos de 
luxo, a Richemont é dona de marcas como Cartier, Montblanc e Chloé, entre outras.  
 
Apesar da origem suíça do novo dono, a grife mantém a estratégia de mostrar-se como uma 
empresa chinesa que se inspira nas tradições do país para criar seus modelos de moda. A 
Shanghai Tang tem a sede em Hong Kong, onde fica também a equipe cosmopolita de 15 
estilistas comandados pela diretora artística, Joanne Ooi, nascida em Cingapura e que fez seus 
estudos nos Estados Unidos.  
 
A Richemont não revela o faturamento da marca Shanghai Tang, mas sabe-se que as vendas 
vêm crescendo nos últimos anos: 40% entre 2004 e 2005. A grife tem um ambicioso projeto 
de expansão. Atualmente, possui 19 butiques no mundo, incluindo Paris, Londres, Nova York e 
Zurique, além de Tóquio e Pequim. Em breve, uma loja em Milão será inaugurada. Até 2007, 
Shanghai Tang planeja ter 30 butiques. Quatro devem ser abertas na China e mais duas nos 
EUA.  
 
Joanne, diretora de criação da grife, diz que nos próximos anos a China terá vários costureiros 
famosos. A imprensa francesa já questiona se Shanghai Tang não seria uma Gucci chinesa. 
Após ter criado o pânico entre os industriais de confecções do mundo todo, os chineses 
poderão, talvez, invadir as prateleiras do varejo com modelos que talvez Yves Saint-Laurent 
poderia ter criado.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


