
 n°07 -  30.07.2009

TÁ CHEGANDO 
especial BRAZIL

Tendências em Moda e Comportamento 
por Ana Claudia Lopes  



O Brasil está na moda – isso todos nós sabemos. Então nada mais 
natural que fazer um Ta Chegando dedicado ao nosso país, ou 
melhor, a como os ‘gringos’ veem o Brasil. 
Depois de seis anos morando em Londres e trabalhando na indústria 
da moda de lá (que tem algumas décadas a mais de experiência que 
a nossa), é fácil usar um olhar ‘estrangeiro’ para ver o que funciona 
e o que pode ser melhorado por aqui. Nessa edição especial do 
Ta Chegando, esclarecerei as minhas impressões sobre a moda 
brasileira, sob uma perspectiva européia. 

Nesse tempo morando no exterior guardei tudo sobre o Brasil 
(pelo menos o que chegou a mim) que saiu na mídia na Inglaterra 
e arredores. Nas próximas páginas, irei mostrar algumas dessas 
relíquias... 

Na capa: newsletter promocional do viagens STA Travel, recebida por e-mail em 17.07.09 
Nessa página: programa de eventos da Selfridge’s durante o mês temático sobre o Brasil. 



Nessa página: parte de uma revista da Selfridge’s 
disponível durante o evento. A revista trazia 

destaques do Brasil por categorias: cultura, arte, 
esporte, comida, etc.

Na página seguinte: parte do material promocional da 
H&M da campanha de verão 2004, clicada no Brasil.

Pelo o que me recordo, uma das primeiras grandes 
homenagens ao Brasil em Londres foi em 2004 
num mês temático da loja de departamentos 
Selfridges. Eles chamaram o evento de “Brazil 
40º” e recriaram o Cristo na faixada da loja. 
Os flyers promocionais eram super coloridos, 
destacando festas populares e artistas brasileiros 
- com muitas fotos. No subsolo da loja havia o 
que eles chamaram de ‘feira’, um espaço onde 
vendiam biquínis, santos de macumba, fitinhas do 
Senhor do Bonfim, miçangas de Carnaval, quitutes 
brasileiros, entre outros. O mês também foi cheio 
de atrações musicais: Jair Oliveira (Jairzinho), 
Patricia Marx, Otto, Wilson Simoninha e bateria 
de Escola de Samba. 

Mais ou menos na mesma época, a H&M lançou o 
verão com campanha clicada na praia de Ipanema. 
Isabeli Fontana e Daniella Sarahyba mostravam 
o corpo e os poucos panos da roupa da cadeia 
sueca nas areias de Ipanema. O look book foi feito 
em tamanho A1 e dobrado como um jornal, com 
direito a fotos das duas em tamanho de pôster. 

Um ano antes o comercial do Nissan X Trail tinha 
um funk na trilha - ritmo que ganharia as pistas 
descoladas de Londres (principalmente depois 
que o Bonde do Rolê assinou com uma gravadora 
estrangeira). 



Nessa página e na próxima: revista Vanity Fair, 
edição Setembro 2007, e reprodução de várias 

páginas do editorial sobre o Brasil.  

A Vanity Fair de setembro de 2007 teve um 
editorial especial sobre o Brasil. Na capa - claro 
- Gisele Bündchen.  
O ensaio fotográfico de 24 páginas, clicadas 
por Mario Testino, recriava uma festa - uma 
que juntava os atores, músicos, modelos e 
socialites mais cobiçados da época. Lembro que 
vi com estranheza as caras de Marcio Garcia, 
Gianecchini, Cauã Reymond, Betty Lago, Marisa 
Monte e outros, estampando as páginas de uma 
revista inglesa (esses rostos não dizem nada 
para a população gringa). 
No texto, o jornalista inglês AA Gill começa 
falando da paixão brasileira pelo bumbum, 
da miscigenação, do tamanho do país e dos 
recursos naturais. Mas ressalta que o melhor do 
Brasil não aparece em estatísticas: a habilidade 
de transformar tudo em festa, o hedonismo e a 
vaidade.

Outros personagens da história: Andrea Dellal 
(embaixatriz informal do Brazil na Inglaterra, 
amiga do fotógrafo Mario Testino), e as filhas 
Charlotte e Alice Dellal antes de se lançaram como 
designer de sapato e modelo, respectivamente. 
E mais, Bebel Gilberto, Thais Botelho, cirurgião 
Carlos Fernando Gomes de Almeida, Julio Rêgo, 
Taís Araújo, Camila Pitanga, Luiza Brunet e filha 
Yasmin, Caetano, Rogério Fasano, Alessandra 
Ambrosio, Fernanda Lima, Ernesto Neto, Zulu, 
Rodrigo Hilbert, Beatriz Milhazes, Lenny, Oskar 
Metsavaht, Isabeli Fontana, Carlos Miele, 
Francisco Costa, Isabela Capeto, entre outros.
Detalhe para o sujeito pelado passando no meio 
da festa - como se isso acontecesse em TODAS 
as festas no Brasil.



Ao conhecer um inglês, quais os 
assuntos sobre o Brasil mais prováveis 
dele mencionar para você? 
 
   Carnaval
   Caipirinha
   Cristo Redentor (‘the big statue’)
   Havaianas 
   Daslu
  Eles perguntam se há realmente muita 
gente bonita por aqui – e acham que as 
mulheres usam fio dental na praia (do 
tipo asa delta), devido as fotos turísticas 
de décadas passadas que ainda circulam 
por lá. 
  City of God (o filme Cidade de Deus) – 
todo mundo viu, gostou, mas pergunta 
se é verdade.
  Rumba - sim... a maioria confunde os 
ritmos....

Há alguns anos as grandes marcas começaram a acordar para o Brasil e a abrir lojas em 
nosso território (Louis Vuitton e Lacoste, por exemplo). Elas viram que havia poder 
aquisitivo e que poderíamos ser um mercado a ser explorado. Isso se intensifica agora 
com a crise econômica que assola a Europa e Estados Unidos. A verdade é que por mais 
que falemos de crise, de corte de crédito e desemprego, ela definitivamente não chegou 
aqui como por lá. Eu ainda morava em Londres quando os primeiros bancos quebraram 
em 2008 e tive a oportunidade de voltar esse ano para presenciar os estragos: diversos 
pontos de venda fechados, amigos sem emprego, a mudança de hábitos – pubs vazios, 
pessoas ficando mais dentro de casa, ou preferindo gastar dinheiro em programas mais 
diferentes – e o pior de tudo, o desâmino, um clima tenso. Isso não chegou por aqui... 
Então nada mais natural que empresários estrangeiros, com a perda de seus mercados, 
queiram investir no Brasil, um país que há alguns anos vem chamando a atenção, se 
desenvolvendo e que aparentemente não foi consumido pela crise. Como exemplo disso 
posso citar que entre março e abril desse ano dois representantes de tecido italianos 
começaram a oferecer seus produtos no Rio de Janeiro, e mais marcas internacionais 
abriram lojas em território brasileiro: Marc Jacobs, Diane Von Fustenberg e Laboutin 
(e Chanel também esta para chegar – dessa vez no Rio!)

Há outros fatores sócio-econômicos que também influenciam o país estar na mira de 
investidores. No ultimo mês, todas as revistas de economia e negócios estrangeiras 
falaram sobre o Brasil e ‘o cara’. Por mais que tenhamos críticas ao nosso presidente 
e aos problemas com a corrupção no Governo, a imagem que aparece no exterior é de 
um país que, apesar do ainda alto índice de pobreza, conseguiu aumentar seu produto 
interno bruto, dobrar o percentual de crescimento, e aumentar as reservas em moeda 
estrangeira*. Além disso, a maioria das matérias menciona o programa da Bolsa Família, 
que “paga valores pequenos de dinheiro a 13 milhões de famílias paupérrimas”. Todas 

essas melhorias são atribuídas ao Governo Lula, o operário-que-se-tornou-presidente, 
que para eles é um misto de figura heróica e carismática.

O interesse no Brasil, entretanto, não é apenas financeiro. Como vimos aqui, também 
estamos presente em revistas de moda. Então é lógico achar que, porque o Brasil esta 
na mídia, a moda brasileira também irá decolar rumo ao exterior, certo? A Assessoria 
de Imprensa do SPFW divulgou que a última edição do evento recebeu um número 
recorde de compradores internacionais: foram 150 representantes de redes de varejo 
da Europa, Oriente Médio e América Latina, 50% a mais que na edição anterior. É 
exatamente para esse ‘olhar’ que pretendo chamar atenção com esse Tá Chegando... 
Segundo dados da ABEST (dessa vez sobre a edição de janeiro do SPFW): “O que mais 
foi levado em conta na hora de fazer o pedido? Marcas que tenham lifestyle em suas 
peças. Segundo muitos deles, o importante é ter um diferencial para comercializar as 
peças.”**

Em novembro passado Nizan Guanaes trouxe diversos gringos da indústria da moda 
para assistir a desfiles de moda praia no Forte de Copacabana. O saldo do evento? Show 
privê do Caetano na piscina do Fasano, muita caipirinha, festa particular na praia e 
muita badalação. Mas e a moda em si? Desde que voltei no final do ano passado conheci 
pessoas que vieram conversar sobre projetos de exportação de produtos, e jornalistas 
e produtoras que queriam ‘vender’ o Brasil lá fora. Muitos brasileiros, entretanto, 
confundem os verdadeiros interesses dos estrangeiros: por mais que o Brasil esteja 
na moda, o que chama atenção é o nosso lifestyle. Os estrangeiros gostam do nosso 
jeito descompromissado (laid back), leve, colorido, sorridente e simpático (atenção: o 
Estado que melhor representa essa visão ideológica é o Rio de Janeiro, então é o lugar 
mais cotado para se tornar o foco de estrangeiros que procuram esse lifestyle). 

* dados econômicos e citação da Bloomberg Markets de Julho, 2009. Segundo o mesmo artigo, 
o Bovespa declarou que a quantia de investimentos no Brasil em abril desse ano foi a maior 
desde o mesmo período no ano passado (R$ 6 milhões), antes da crise. ** citação tirada do site da Abest.

Na página anterior: imagem do website do Barbican, criado em 2006, época da exposição e eventos ligados a 
Tropicalia. Caetano, Gil e a reunião dos Mutantes (com Zélia Duncan) foram alguns dos shows que aconteceram no 
palco do Barbican na ocasião. O site ainda esta no ar e pode ser visto em www.barbican.org.uk/tropicalia. 
Nessa página: primeira página do relatório da WGSN sobre o Brasil, divulgado em 2007; e matéria da Bloomberg 
Markets de julho desse ano, sobre a sucessão de Lula nas eleições do próximo ano, e um balanço sobre seu governo. 



Em novembro passado a revista francesa 
de moda Citizen K saiu dedicada a adoração 
ao Rio de Janeiro. Diferente das que vimos 
anteriormente - que focavam nas festas e 
praias - a Citizen mostrou um insight super 
legal sobre o Rio e os cariocas. Dentre os 
destaques, podemos ver exemplos na página 
ao lado do ‘Rio Retro’ com fotos antigas e 
novas; ‘personagens’ do Posto 9; (na página 
seguinte) reportagem com Ivo Pitanguy; a 
Globo e a influência das novelas; listagem de 
discos com temática ‘Brasil’; e ilustrações 
super bacanas com tema ‘Bossa Nova’. 
Eram mais de 75 páginas que falavam ou 
mostravam o Brasil direta ou indiretamente. 
Tinha também dois ensaios fotográficos no 
Rio, outro em estudio com Alice Braga; matéria 
sobre o funk; entrevistas com Ernesto Neto, 
João Niemeyer e José Padinha (cineasta do 
Tropa de Elite), seguido de matéria sobre as 
favelas na ficção. Além disso, todas as fotos de 
acessórios incluiam colagens com temática 
brasileira, como vemos nessas duas páginas.  



Para um produto brasileiro chamar atenção no exterior é preciso que ele represente esse 
lifestyle através de uma forte identidade de marca / branding (ou o que os compradores 
do SPFW chamaram de ‘diferencial’). Quero listar algumas marcas brasileiras que se 
destacam lá fora:
 H.Stern: empresa brasileira, mais especificamente, carioca (sim! Conheço muita 
gente que acha que a marca é estrangeira, mas não é – o que vem reforçar o quão boa é 
sua aceitação no mercado internacional). Com mais de 60 anos no mercado, a H.Stern 
só começou sua internacionalização em 2003, quando passou a ser representada no 
exterior e vendida em lojas de departamentos. Hoje tem 160 lojas em 12 países (80 
no Brasil) e ornamenta os looks de celebridades que desfilam pelo tapete vermelho do 
Oscar. 

 Havaianas (que eles pronunciam ‘Ravianas’): um grande case de marketing no 
mercado interno e externo. A empresa mexeu em todo o mix de marketing para poder 
transformar o produto (que na época tinha se popularizado demais) em artigo de moda. 
Essa re-estruturação começou em 1994, criando novas linhas de produtos, olhando 
os pontos de venda e como a apresentação. Na Inglaterra cada par custa £22 e elas 
são consideradas tão fashion que as pessoas usam para ir trabalhar, como ‘rasteiras’. 
Detalhe: os modelos de exportação são diferentes do que são vendidos por aqui – eles 
adaptam a oferta ao público de cada ponto de venda!

 Melissa: sucesso recente. A Melissa sempre foi muito atenta aos seus pontos de 
venda no exterior. Em Londres, há 3 ou 4 anos ela é vendida na Top Shop, Selfridges 
e Urban Outfitters – bons pontos de produtos ‘cool’. Entretanto, a marca passava 
despercebida (as pessoas geralmente gostavam dos modelos quando viam no meu 
pé – sem saber que elas podiam ser compradas em Londres também). A Melissa foi 
trilhando um espaço aos poucos e muito se deve as parceiras com Zaha Hadid e Vivienne 
Westwood. Foi somente então  que começou a anunciar em revistas estrangeiras e 
aparecer na mídia. A Melissa ainda não é extremamente conhecida lá fora, mas já está 
muito bem encaminhada como um case de sucesso. 

 Isabela Capeto: a estilista é formada pela Academia di Moda de Florença, o que 
já lhe dá um aspecto mais europeu para lidar com a profissão. A marca foi criada em 
2003 e no mesmo ano já mostrava a coleção em showroom em Paris, o que indica que 
desde os primórdios havia um planejamento sério para o crescimento da marca. Ela 
tem apenas duas lojas – uma no Rio e outra em São Paulo, mas as roupas são vendidas 
em lojas de diversos países e aparecem na mídia internacional. Isabela Capeto é um 
nome brasileiro cuja reputação vem conquistando aos poucos seu espaço no exterior. 
Segundo informações no seu site, o negócio cresce em média 100% ao ano. 

 Osklen: o pontapé da internacionalização da Osklen foi há 6 anos, quando abriu 
a primeira loja em Portugal, pautada num trabalho de reposicionamento e reforço do 
conceito de marca. Atenção ao que o CEO Luís Justo disse em entrevista para o Mundo 
Marketing: “Nós não somos uma marca de moda, mas sim de estilo de vida.” E mais, a 
mesma matéria também diz que a “Osklen optou por não explorar a identidade brasileira 
no seu branding, de forma a fugir de estereótipos ou correr o risco de enfrentar um 
fracasso caso a moda Brasil saia, literalmente, de moda”. Hoje a Osklen tem 10 lojas 
no exterior, o que está longe de ser um numero significante para dominar o mercado por 
lá – o que importa no momento é que onde quer que tenha loja ou ponto de venda, está 
tendo uma boa aceitação no mercado, o que indica que eles tem o produto certo. 

Fora as acima, ainda temos Herchcovitch que desfila em NY e tem loja na cidade há 
tempos, e as marcas de biquíni. (detalhe: tanto Hercovitch como Isabela Capeto tem 
por trás a Inbrands, uma holding operacional que coordena a parte de business).
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Comentários e críticas tambem são bem vindos. 

Como podemos perceber, todas as marcas mencionadas investem em marketing e, 
principalmente, tem uma identidade bem definida. Elas não tiveram sucesso somente 
porque ‘aproveitaram um momento’ ou porque ‘estavam no lugar certo na hora certa’. 
Seus passos foram calcados por muita pesquisa e planejamento. Sinto falta desse 
comprometimento com a identidade da marca em algumas empresas por aqui. Uma 
das coisas que percebo é que muitas concorrentes tem a mesma ‘cara’. Na Europa, 
por mais que a Top Shop e H&M concorram pela mesma fatia de mercado, não dá 
para confundi-las. A identidade é formada não só pelo produto ou pelos meios de 
comunicação. A escolha do ponto de venda, da logo, embalagem, decoração, de como 
os produtos são apresentados dentro da loja, os serviços – tudo isso tem o papel de 
formar uma identidade. Um trabalho bem feito resulta numa marca que não é esquecida 
e, principalmente, que não é confundida com outras. Fazer um espaço apresentável sem 
realmente se preocupar se os elementos escolhidos irão falar com o público da maneira 
idealizada é o tal barato que sai caro considerando a natureza competitiva do negócio.

Em relação ao produto, o público estrangeiro almeja ver refletido a nossa ‘cara’ 
(nesse caso, o nosso lifestyle). Uma das características do povo brasileiro exaltada no 
exterior é a nossa criatividade (nossos designers são super concorridos lá fora - Irmãos 
Campana, OsGêmeos, Oscar Niemeyer são internacionais, e designers gráficos nunca 
ficam sem emprego!) – deveríamos aproveitar melhor essa qualidade e criar produtos 
BRASILEIROS. Como estamos uma estação atrás do hemisfério norte, as empresas 
de moda baseiem muito suas coleções no que foi apresentado por lá. A meu ver, isso é 
decorrente de um mal que afeta grande parte das empresas por aqui – o medo. Medo 
de errar, insegurança quanto ao próprio produto, medo de investir dinheiro numa 
incerteza. Então é mais fácil copiar uma ‘fórmula’ que já foi testada anteriormente 
(leia-se em lojas estrangeiras), do que arriscar com um produto inteiramente novo. 
É também resquícios de uma mentalidade antiga, quando a nossa indústria da moda 
era menos desenvolvida e os empresários viajavam para trazer produtos de fora que 
complementariam o seu mix. O resultado dessa ‘herança’ são várias marcas com peças 
similares (digo isso porque já vi, mais de uma vez, o mesmo modelo – exatamente igual 
– em mais de uma loja). Mencionando o tópico anterior, como ter identidade própria se 
o mesmo produto esta na loja ao lado? 

O que quis destacar nesse Ta Chegando são minhas impressões em relação a moda no 
Brasil com esperança de, certa forma, criar um questionamento sobre o que pode ser 
melhorado. A intenção foi mostrar que com o Brasil no foco do mundo seria o momento 
oportuno para nossos produtos se destacarem, mas apenas ser ‘made in Brazil’ não é 
suficiente. Quero também deixar uma questão no ar: até agora falamos do interesse 
estrangeiro, mas olhando para o mercado interno, até quando iremos nos interessar - e 
comprar - de duas ou três marcas semelhantes? Será que há espaço para duplicidade no 
mercado?

Para concluir, uma ótima matéria do Estadão sobre o papel da Abest com a exportação 
brasileira, incluindo declarações do presidente Amir Slama. 

http://blog.estadao.com.br/blog/index.php?blog=61&title=o_que_e_preciso_para_
moda_brasileira_con&more=1&c=1&tb=1&pb=1 

Fotos da Hilary Alexander (editora de moda do jornal inglês Telegraph) e Natalia Vodianova aproveitando o Claro Rio 
Summer em novembro passado. (reprodução hintmag e image.net)


