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Grande parte dos brasileiros não sabe que tamanho de roupas veste. E isso não é falta de visão 
ou de consciência corporal, mas de padronização das medidas do vestuário brasileiro. Uma boa 
parte dos brasileiros que têm a exata noção do seu tamanho não encontra roupas que sirvam. 
Nesse caso, o que atrapalha é a ditadura da magreza, que padroniza a moda com base em 
medidas absurdas, deixando de fora uma fatia importante da população. Carol Carquejeiro/ Valor  
   
O empresário André Apasse começou em 1993 fazendo roupas com tamanhos tradicionais, mas 
hoje é especializado em confecção até o tamanho 58  
 
A falta de padronização das medidas começa a ser resolvida. No final desta semana, o Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) deverá receber do Comitê 
Brasileiro de Têxteis e Vestuário da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a solicitação 
para edição da norma que fixa um prazo de 30 meses para as confecções brasileiras se 
adequarem ao Novo Regulamento Técnico de Etiquetagem de Produtos Têxteis. O regulamento - 
ou Lei das Etiquetas - foi revisto em dezembro de 2005.  
 
A lei antiga já obrigava os confeccionistas a pregarem nas roupas etiquetas com informações 
sobre o fabricante (CNPJ), a composição do tecido e os cuidados na conservação do produto. 
Agora, exige que a etiqueta traga também o tamanho da roupa - com base em uma medida de 
referencial única. As medidas femininas, por exemplo, levam em conta a largura da cintura e dos 
ombros.  
 
"É muito comum o tamanho 40, em uma confecção, equivaler ao 42 da outra", diz Sylvio Napoli, 
superintendente do Comitê Brasileiro de Têxteis e Vestuário (CB17). "O consumidor fica perdido." 
Desde 1995, o Brasil tem um padrão referencial para os tamanhos das roupas. Mas ele não era 
exigido, por lei. A falta de padronização deixa os fabricantes livres para adotar a numeração que 
quiserem - normalmente menor do que o real tamanho da peça. A Lei das Etiquetas foi revista 
segundo normas aprovadas no âmbito do Mercosul. Segundo Napoli, o prazo para a adequação 
dos tamanhos deverá começar a correr a partir de julho.  
 
A falta de padronização do tamanho das roupas não apenas confunde o consumidor, mas cria a 
ilusão de que na moda só há espaço para tamanhos pequenos. Isso, em parte, é verdade. Nas 
lojas de grifes femininas que participam do São Paulo Fashion Week, por exemplo, é difícil 
encontrar peças que vão além do 44.  
 
Felizmente, não seguir a ditadura da magreza tem se mostrado um negócio lucrativo. Marcas que 
se dedicam a fazer roupas em tamanhos grandes estão crescendo, apoiadas na falta de 
concorrência. É o caso de grifes como a tradicional Camisaria Varca, que existe desde 1939; 
André Apasse, com 13 anos de mercado, e Rechonchée - aberta há uma ano e meio.  
 
"As clientes que vêm aqui não encontram calcinha e sutiã em lugar nenhum", diz Dagmar Bufolin, 
idealizadora e proprietária da Rechonchée, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Na loja, é 
possível encontrar lingeries que vão do 46 ao 54, e camisolas que vão até o 58.  
 
Dagmar criou a marca porque ela tinha dificuldade em encontrar sutiãs do seu tamanho (48) no 
varejo tradicional. Quando decidiu abrir a loja, entendeu porque: não havia fornecedores. A 
empresária então foi atrás das pequenas confecções de lingeries para convencê-las de que valia a 
pena investir nesse segmento. Hoje, tem 15 fornecedores. "Nesse segmento, há clientela fiel, que 
não se importa em pagar caro."  
 
 



A empresária conseguiu que a marca Ksell, especializada em lingeries sensuais, ampliasse sua 
grade de produtos - que só ia até o tamanho G. "Eles vendiam em 'sex shops'.  
Mas gordinhas não entram lá porque têm vergonha", diz Dagmar. "Me propus a ficar com o 
estoque do tamanho G e pedi que fizessem tamanhos maiores."  
 
Deu certo. A marca - que tem espartilhos, calcinhas fio-dental e muita lingerie rendada e com 
estampa de bicho - é o maior sucesso da loja. Além da Ksell, a Rechonchée vende grifes como a 
Valfrance, a Darling e a Ness.  
 
O empresário André Apasse começou, em 1993, fazendo roupas com tamanhos tradicionais. Após 
quatro meses, descobriu o nicho da confecção para mulheres grandes. "Há muitas marcas que 
cobrem a mulher gordinha. Eu quero vesti-las", diz Apasse, que tem cinco lojas próprias, duas 
franquias, e produz entre 8 mil e 10 mil peças por mês. Ele está iniciando o processo de 
exportação e espera abrir 40 lojas no Brasil, em cinco anos.  
 
Criada em 1939, a Camisaria Varca começou a fazer camisas para homens grandes a partir de 
1947. Hoje, a loja também vende calças, ternos e outros artigos. "Temos pouca concorrência e 
um público fiel", diz Fernando Varca, diretor comercial da empresa criada por sua bisavó 
Philomena Varca. A camisaria, que havia sido dividida entre os dois netos da fundadora - Márcio e 
Francisco -, passa por uma reestruturação. Márcio, pai de Fernando, assumiu o controle da rede e 
Francisco deixou o negócio. A rede tem nove lojas.  
 
Fonte: Valor Econômico,São Paulo, 28 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


