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“Fashion is the mirror of history.”  
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RESUMO 

 

 O trabalho tem como proposta analisar como se deu e repercutiu a mundialização da moda 

brasileira. A partir de pesquisa realizada principalmente em matérias encontradas em revistas e jornais 

impressos e virtuais, busca-se relacionar os dados levantados à bibliografia relacionada à indústria, 

cultura, economia e internacionalização da moda. Trata-se de promover o entendimento, por meio de 

um olhar sociológico, dos fatores que alavancaram a moda brasileira ao redor do mundo, refletindo 

sobre a forma como a moda brasileira é vista e analisada tanto pelos autores da bibliografia como nas 

matérias produzidas pela imprensa. 

 

Palavras-Chave: Moda. Indústria têxtil brasileira. Vestuário. Moda brasileira. Economia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The work aims to analyze how the globalization of Brazilian fashion took place and had 

repercussions. Based on research carried out mainly in articles found in printed and virtual magazines 

and newspapers, this paper pursues to relate the data collected to the bibliography related to the 

industry, culture, economics and internationalization of fashion. It is about promoting the 

understanding, through a sociological look, of the factors that leveraged Brazilian fashion around the 

world, reflecting on the way Brazilian fashion is seen and analyzed both by the authors of the 

bibliography and in the articles produced by the press. 

  

 

Keywords: Fashion. Brazilian Fashion Industry. Clothing. Brazilian Fashion. Economy. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Este trabalho apresenta questões, ainda pouco encontradas na esfera da sociologia, sobre o 

vestuário e a moda, procurando considerar a existência de um movimento de mundialização da moda 

brasileira, verificado nos primeiros 15 anos do século XXI. Procura-se entender a que ele se deve e 

como podemos encontrar os principais aspectos do vestuário e da moda dentro dele.  

 A ideia para a realização desse trabalho vem do interesse em conhecer mais sobre a moda 

brasileira e sobre a sua dinâmica atual. Começarei tentando diferenciar a noção de vestuário daquela 

de moda, indicando o caminho que a moda percorreu até que fosse possível identificá-la no Brasil, 

enquanto elemento da cultura e da economia, buscando formas de ter uma identidade própria. Com 

esse interesse me vi questionando sobre o quão reais são as declarações da mídia sobre o âmbito da 

nossa “moda nacional” e para que o trabalho apresentasse um recorte diferenciado, procurarei utilizar 

reportagens e matérias encontradas na mídia impressa ou virtual para evidenciar como a moda é apre-

sentada. 

 Para compreendermos a moda brasileira, sua criação, evolução e mercado, passaremos por 

uma leve cronologia de fatos, apenas para contextualização de todos eles. 

 A pesquisa tem sua base em uma bibliografia específica, tendo como uma das principais ins-

pirações a ideia de moda que Lipovetsky nos traz, bem como outros estudos sobre a moda brasileira 

e, para entender como a moda brasileira é vista, buscamos reportagens de jornais, revistas e sites, tais 

como Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, G1, dentre outros, no período compreendido entre 

os anos de 2000 e 2015. 

 Tentaremos encontrar nessas reportagens ligações com o que foi desenvolvido em termos de 

história e de análises, buscando nas reportagens referências factuais sobre a moda brasileira contem-

porânea, além de dados que nos permitam refletir sobre o movimento de mundialização da cultura.  
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I – VESTUÁRIO E MODA 

 

 Para que haja a discussão sobre a moda, precisamos entender os principais fatores pelos quais 

os indivíduos começaram a se vestir e o que exatamente significa vestir-se. Existem diversas possi-

bilidades, e motivos pelos quais os humanos teriam passado a se vestir, entre as principais a proteção, 

a rivalidade, o pudor, dentre outros. como cita Kathia Castilho (2004, p. 94) Esses são os motivos 

mais comentados pelos pesquisadores, tais como historiadores, sociólogos e antropólogos, porém al-

guns chegam a indicar a motivação de “atração”. 

 Focaremos nos dois principais fatores, sendo esses a proteção e a rivalidade. As primeiras 

informações sobre o vestuário datam de mais de 6000 anos a.C. e teriam sido produzidos de peles de 

animais. Entende-se que, além de utilizar os animais para alimentação, os homens e mulheres dessa 

época descobriram que poderiam utilizar parte do que restava para a proteção física de seus corpos, 

já que os primeiros humanos estavam alocados em distintas regiões, tanto de climas temperados, 

quanto de frio ou calor intensos. 

 Em relação a rivalidade, o propósito é distinto, ele se refere ao “ser visto, apreciado, valori-

zado entre os ‘outros’ e pelos ‘outros’” (LIPOVETSKY, 2009 p.96). A observação desta necessidade 

indicaria que que já havia uma relação complexa entre os seres. É possível conectarmos essas desco-

bertas ao que será apresentado mais frente, esclarecendo alguns elementos sobre a moda como co-

nhecemos hoje e sobre sua significação. 

 Apesar de diversos, todos os motivos estão interligados, dado que, o vestir não acontece ape-

nas por conta de um deles. Ao mesmo tempo que os indivíduos sentiam frio, as peles usadas para 

protegê-los demonstravam suas capacidades adquirindo, ao mesmo tempo, significados simbólicos e, 

enquanto tais, rivalizavam e os diferenciavam entre si. 

 Tendo em vista as motivações pelas quais os primeiros humanos se vestiam, podemos começar 

a entender um pouco sobre o que compreendemos hoje por moda. Já que por dezenas de anos o 

vestuário se manteve imutável em sua forma total, as mudanças que ocorriam não eram drásticas o 

suficiente para serem importantes e, assim, formarem o que veio a ser entendido por moda. Mas ao 

chegarmos ao final da Idade Média, vimos que as formas e razões pelas quais as pessoas se vestiam 

começava a mudar. As mudanças visíveis que os indivíduos passavam a ter de si mesmos, e da sua 

compreensão política e econômica os colocou em frente à uma realidade ainda pouco explorada, a de 

serem reconhecidos como outros, com todas as suas significações, expressões e pensamentos. 

Para citar um outro referencial, é preciso lembrar, em termos de Brasil, de nossas raízes indíge-

nas pois, nessas culturas, todos os adornos e trajes continham um significado. Como nos explica Berta 

Gleizer Ribeiro: 
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sua importância pode ser aquilatada quando se considera que boa parte do tempo disponível 

do homem e da mulher é despedido na confecção de artefatos para as atividades de subsis-

tência, no conforto doméstico e, sobretudo os adornos pessoais, inclusive a pintura corporal. 

Esses ornamentos estão associados a um sistema de classe de idade e, a par de seu valor 

estético-decorativo, possuem propriedades mágico-religiosas. Assim, sendo, todo o equipa-

mento produtivo e ornamental se vincula estreitamente à vida econômica, social e ideológica. 

O conjunto das expressões materiais da cultura indígena, a que todos os membros do grupo 

têm acesso, como produtores e consumidores, é o espelho de seu estilo de vida. (1988, p. 18) 

 

 Em suma, vestuário pode ser entendido como um conjunto de peças de roupas que vestem um 

indivíduo, diferentemente da veste, que é elucidada como uma peça de roupa que reveste exterior-

mente o indivíduo e que o caracteriza, uma concepção física do que são as roupas ou como Ana 

Claudia de Oliveira (apud CASTILHO, 2009 p.13) define as vestes como: 

 

Corpo e roupa, nesse âmbito, por encontrarem-se plasticamente fundidos, compõem conjun-

tamente a aparência final do sujeito. Será por intermédio da maneira de decorar-se, ornamen-

tar-se e vestir-se que se formarão concepções de beleza, bom gosto, costumes e comporta-

mentos próprios de cada sociedade. 

 

 Apesar de não ser reconhecida por seus adeptos, a moda se tornou o produto de complexa 

produção, envolvendo engenhosamente os tecidos, os ornamentos, bordados, em ações que foram, 

aos poucos, caracterizando o desejo dos indivíduos por diferenciarem-se entre os seus e os outros. 

 Diferentemente do vestuário, a moda atinge uma esfera mais abstrata. O vestuário se torna 

moda quando, por meio deste, os indivíduos almejam significados que vão além do "vestir-se". Re-

tomando, então, os motivos pelos quais os homens se vestem, podemos dissecar melhor a razão da 

rivalidade apontada acima, dado que que as roupas passaram a ser portadoras de mensagens, como 

força, poder, riqueza, superioridade, beleza, pobreza, status, dentre outros. 

 Lipovetsky demarca muito bem sua concepção de onde a moda teria tido seu início. Para o 

autor, foi no final da Idade Média, com o desenvolvimento econômico e a ascensão da burguesia, 

com destaque para o fenômeno dos "novos-ricos" que procuravam se vestir como os nobres. Mesmo 

com as "leis suntuárias” ¹, que durante séculos fez com que houvesse uma hierarquia nas formas de 

se vestir, nada era possível fazer para impedir o desejo de distinção e de reconhecimento que essa 

nova classe social possuía. (LIPOVETSKY, 2009, p.93) 

  

¹ as leis suntuárias tinham como objetivo reforçar a hierarquia social vigente em cada época. Em suma, proibiam as 

camadas baixas de se vestirem como a nobreza, além de especificarem os tipos de materiais e ornamentos que poderiam 

ser usados pelas diferentes classes sociais. 
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Em O Império do Efêmero, o autor explica que por muitos anos antes do nascimento do que 

entendemos por moda, as sociedades já ensaiavam essa concepção ao portarem ornamentos, pinturas 

e outros adereços simbólicos mas, por estarem ainda conectadas a uma tradição que não permitia 

mudanças, todas essas práticas ainda não se encaixavam exatamente no que hoje se entende por moda. 

A moda como sistema está intrinsecamente conectada ao apreço pelas novidades e mudanças, e essas 

mudanças começaram a atingir um número cada vez maior de indivíduos, quando aqueles de classes 

mais altas começaram a se ver sendo copiados pelos de classes mais baixas. 

 Seguindo o raciocínio de Lipovetsky, o fenômeno moda só pôde surgir à medida em que houve 

uma afirmação do indivíduo, simultaneamente à falência da anterior estrutura de classes. Disso de-

corre que o indivíduo passou a buscar continuamente uma forma de se identificar, tendo, na sociedade 

de consumo, um aliado perfeito. 

 

Sem Estado nem classes e na dependência estrita do passado mítico, a sociedade primitiva é 

organizada para conter e negar a dinâmica da mudança e da história. Como poderia ela en-

tregar-se aos caprichos das novidades quando os homens não são reconhecidos como os au-

tores de seu próprio universo social, quando as regras de vida e os usos, as prescrições e as 

interdições sociais são colocados como resultantes de um tempo fundador que trata de per-

petuar numa imutável imobilidade, quando a antiguidade e a perpetuação do passado são os 

fundamentos da legitimidade? (LIPOVETSKY, 2009, p. 29) 

 

A reprodução de uma certa perspectiva de moda atende à uma necessidade social que leva o 

indivíduo a ter nos outros a sua grande referência, indicando um comportamento geral que reduz 

todos a um exemplo puro e simples. Apesar disso, o homem se realiza com a distinção, com a ten-

dência para a diferenciação, a variedade e a demarcação. George Simmel aponta que o indivíduo é 

levado, pela imposição de um ambiente social, a uma dinâmica de imitação, que o alivia de sua res-

ponsabilidade perante o grupo. 

 A perspectiva de Simmel se faz importante, por olhar por outro lado o funcionamento da so-

ciedade urbana e apontar como a moda está nela inserida. Não podemos negar que segundo Simmel, 

que a moda é um grande fenômeno de imitação, mas que ao mesmo tempo é um fenômeno de dife-

renciação. 

 Lipovetsky explica que as mudanças que ocorrem são em função dos gostos dos mais pode-

rosos, que tendem a externar e ressignificar suas opiniões, personalidades, sentimentos etc. É quando 

os privilégios de nascimento sofrem a concorrência do poder da fortuna, começam processos acele-

rados de diferenciação entre as classes elevadas, uma era de competição sem fim pelo prestígio e 

pelos títulos distintivos” (LIPOVETSKY, 2009, p. 61). 
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 Nos encontramos presos à moda nas sociedades ocidentais modernas, tanto quanto estavam 

os homens que deram início a esse mundo efêmero², como apontado por Lipovetsky. O vestuário, 

apesar de fundamentar a moda e carregar todo o peso da significação do "parecer-se", está além da 

moda. O homem estabeleceu sua relação com as vestes independentemente dos tempos modernos e 

da febre das novidades que os caracterizam. 

 Complementando a explicação sobre a diferença entre imitação e diferenciação, podemos con-

siderar a seguinte proposição que seria elaborada pelos indivíduos: "desejo que os outros me vejam, 

utilizo o que acredito que pessoas que admiro estejam usando, porém, essas pessoas ao me verem, 

sentem a necessidade de se diferenciarem de mim, e acabam criando uma nova moda". Essa pode ser 

uma simples forma de entender o que Simmel propunha sobre o assunto. Simmel fornece também a 

explicação, que será analisada mais à frente, sobre a ligação direta entre a moda e a economia, e como 

as mudanças incessantes da moda criam a possibilidade de crescimento econômico. (SIMMEL, 2008, 

p.50) 

É importante para esse trabalho compreender que a moda que tratamos aqui é uma criação da 

sociedade ocidental e que ela não é possível em outros tipos de organizações sociais. O desenvolvi-

mento da moda a partir do vestuário está associado com o desdobramento dos centros urbanos no 

final da Idade Média, início da Moderna, paralelamente à diferenciação dos trajes masculinos e femi-

ninos (LIPOVETSKY, 2009, p. 29). 

 A primeira fase da moda, proposta em O Império do Efêmero, se dá entre os séculos XIV e 

XIX, onde as transformações podiam ser notadas mais nos ornamentos do que na forma e recorte da 

roupa. Contava-se, na época, como sendo as principais atividades socioeconômicas, as trocas inter-

nacionais, a urbanização e a nova dinâmica têxtil. Já a segunda fase, da segunda metade do século 

XIX até a década de 1960, é definida pela disparidade quanto a aparência entre os dois sexos. Assim, 

as maiores mudanças passam a acontecer apenas nas roupas das mulheres, enquanto as dos homens 

se tornaram estáticas, a moda passou a ser vista como algo estritamente feminino. 

 A primeira fase da moda, proposta em O Império do Efêmero², se dá entre os séculos XIV e 

XIX, onde as transformações podiam ser notadas mais nos ornamentos do que na forma e recorte da 

roupa. Contava-se, na época, como sendo as principais atividades socioeconômicas, as trocas inter-

nacionais, a urbanização e a nova dinâmica têxtil. Já a segunda fase, da segunda metade do século  

XIX até a década de 1960, é definida pela disparidade quanto a aparência entre os dois sexos. 

 

 

² A aplicação do conceito de efemeridade pelo autor, nesse contexto, se dá pelo fato de que o que se entende por moda se 

apoia na possibilidade de mudança. Vestimentas e ornamentos pautados em tradições e ancestralidade não devem ser 

considerados moda, uma vez que se mantêm inalterados, mesmo com o passar das gerações. 
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Assim, as maiores mudanças passam a acontecer apenas nas roupas das mulheres, enquanto as dos 

homens se tornaram estáticas, a moda passou a ser vista como algo estritamente feminino. 

 O desenvolvimento da moda deu abertura a duas novas atividades, a alta-costura e a confecção. 

Dois polos da moda, tendo como base o luxo e aparatos que vão desde as técnicas de produção, até 

os preços, tecidos, e os artistas por trás de cada peça. Temos aqui a terceira fase da moda, que é crucial 

para a consolidação da moda na vida social. 

 A Alta-Costura da época já criava os modelos ao longo do ano baseando-se nas estações, 

assim como costumamos ver ainda hoje, ela é de grande importância nesta discussão, pois foi quem 

concedeu à moda a oportunidade de mundializar-se de romper com suas fronteiras, “a moda se torna 

menos inacessível porque é facilmente imitável” (LIPOVETSKY, 2009, p.85). O prêt-a-porter chega 

por volta dos anos 60. 

 Entramos, então, em um dos principais pontos deste texto: o consumo das roupas conquista 

uma forma estruturada e significativa de consumo. 

 Renato Ortiz elucida que “o processo de mundialização é um fenômeno social total que per-

meia o conjunto das manifestações culturais” (2006, p.3). Com essa sentença começamos a entender 

a importância que tem a dimensão local do consumo na sociedade moderna. 

 Enquanto o vestuário, por si só, tem uma representação literalmente material das vestes, a 

moda é a representação simbólica das roupas, a primeira pode ser tocada, trocada, a segunda é um 

conceito abstrato e, portanto, intangível, que cria significados para cada peça, e essas peças podem 

conter diversos significados, que vão sendo transformados a partir de seu a partir de seu principal 

agente social – o indivíduo que usa roupas. 

 Em “Moda e Globalização”, Ana Paula Nobile Toniol (2018), nos dá uma perspectiva muito 

interessante, a de que a roupa é criada por um designer que tem suas experiências, vivências e expec-

tativas para suas peças, mas quem consome essas peças, transformará todas essas questões “com a 

formação do seu corpo, com a postura, os gestos e a maneira de compor toda a sua imagem”. Enten-

demos que a junção da visão e das ambições do designer, com a visão e características pessoais do 

usuário, cria incontável transmissão de mensagens a partir de uma mesma peça de roupa. 

 Entendemos que esse processo está em constante evolução e hoje, com a globalização, torna-

se cada vez mais fácil essa corrente ininterrupta de mudanças e trocas de informações não só entre 

indivíduos de uma mesma localidade, mas também de indivíduos fisicamente distantes. 

 A partir da ideia de que a globalização permite que os indivíduos troquem informações cada 

vez mais rapidamente, podemos começar a compreender que o encontro de diferentes culturas, causa 

a “internacionalização de símbolos” (TONIOL, 2018, p.8), pelo consumo. 

 A moda se tornou um grande objeto para a economia brasileira depois dos anos noventa, pois 

as portas foram abertas e vimos nesse nicho uma oportunidade, que teria, no entanto, de ser lapidada 
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para poder concorrer lado a lado com as grandes grifes internacionais já bem estruturadas. O Brasil 

tem sido visto, no exterior, como um país diversificado, com uma cultura rica, o que gera grande 

interesse por aqueles que veem de fora a nossa história. 

 Grandes mudanças ocorrem no final dos anos 1980, começo dos anos 90. A população, cada 

vez mais imersa nos meios de comunicação, é atingida envolvida em massa pelas telenovelas que 

começam a configurar a maior das inspirações para a criação de uma moda que podemos chamar de 

“brasileira”. Essa moda abrangia tanto as influências externas ao nosso país, como se contava também 

com influências da nossa própria cultura. Essa dupla influência, do que já era nosso e o que vem de 

fora, acrescida das experiências trazidas por quem já trabalhava com uma moda brasileira, nos leva à 

criação de um projeto de moda totalmente novo. 

 Trabalharemos mais para frente as concepções da “moda brasileira” tal como Miqueli 

Michetti retrata em sua tese, mas precisamos ter como foco que a criação dessa moda em nosso ter-

ritório é em grande parte uma moda local, mesmo que se mostre voltada para o mundial. Ela é criada 

dentro do nosso país, inspirada no que temos de melhor, mas tem como estímulo tudo que vem de 

fora; tal conexão permitirá que a moda brasileira seja vendida internacionalmente. No sentido de 

entender o caminho de mundialização da nossa moda, é que foi selecionado material jornalístico que 

exemplifique como ela é vista, criada e consumida pelos personagens da história, como apresentare-

mos a seguir.  

Apenas sintetizando essa primeira parte do trabalho, temos que procuramos compreender que 

a história da moda tem seu começo quando os primeiros humanos utilizaram peles como suas primei-

ras roupas que foram sendo desenvolvidas até chegarmos Idade Média. As grandes transformações 

econômicas, políticas, tecnológicas da sociedade da Era Moderna, levaram à inédita diferenciação na 

estrutura de classes sociais, o que trouxe novas formas para o vestuário e a moda, bem como de seus 

modos e produção e consumo. produzir e consumir. Depois de chegarmos ao prêt-a-porter na alta 

modernidade, nota-se a incessante procura por novidades que aceleram a distinção entre vestuário e 

moda, que vão ganhando um lugar cada vez mais importante tanto na economia, quanto na cultura 

das sociedades. 
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II - INDÚSTRIA TÊXTIL BRASILEIRA 

 

 Começamos aqui a desenvolver o tema de grande importância para chegarmos ao cerne da 

pesquisa: a forma como se deu a concepção da moda brasileira e como ela é formada e vista por nós 

e pelos de fora. Teremos aqui o apoio bibliográfico de alguns textos e teses com dados qualitativos e 

quantitativos, para tratarmos desde a formação até os dias atuais da nossa moda. 

Para entendermos o contexto do início da indústria têxtil brasileira, vamos nos apoiar nas 

palavras de Eduardo Bueno e sua explicação cronológica dos acontecimentos. “No final do século 18, 

a indústria têxtil brasileira tinha começado a se desenvolver graças à abundante matéria-prima, ao 

crescente consumo local e à Guerra da Independência dos Estados Unidos (1775-1783)” (Bueno, 

2008, p.79), porém isso causou um mal-estar em Portugal, que ao ver sua colônia se sobressaindo, 

em 5 de janeiro de 1785, D. Maria I, determinou que todo o aparato utilizado para produção de tecidos, 

fosse destruído. 

Com vinda da família Real Portuguesa para o Brasil (1808), a abertura dos portos alguns anos 

a frente e a facilidade que as ferrovias ofereciam para o transporte de materiais e maquinários, e por 

fim, a Guerra Civil Americana, que impulsionou a exportação do algodão, a produção deste mostrou-

se uma oportunidade grandiosa de investimento e foi se tornando forte durante os anos seguintes e 

depois do meio do século, por volta de 1865, as indústrias têxteis despertaram a curiosidade de em-

presários. Porém, “as primeiras indústrias têxteis brasileiras não passavam de empresas familiares 

como a de Bernardo Mascarenhas*, propriedades individuais erguidas por visionários ou, no máximo, 

fábricas com um pequeno número de sócios.” (Bueno, 2008, p.79). E apesar de ter a desvantagem de 

ter iniciado essa produção muito mais tarde do que seus pares internacionais, que no século XIX já 

estavam com as indústrias consolidadas, alcançou rapidamente uma posição importante na categoria. 

 O começo do século XX já foi um bom ano para os avanços tecnológicos e para o Brasil, que 

teve a produção de algodão acima do que era utilizado internamente, então pôde começar a exportar 

o que era remanescente. E apesar da Crise de 1929, rapidamente o setor conseguiu se recuperar. O 

século XX foi cheio de altos e baixos para a indústria têxtil num geral e apesar do crescimento na 

produção, também houve uma estagnação técnica que começou a ser solucionado após os anos 70. 

(FUJITA. JORENTE, 2015, p.161) 

 Segundo os dados apresentados por Josué Gomes da Silva, Presidente da Associação Brasi-

leira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), em meados dos anos 2000, o Brasil se encontrava 

em sexta colocação na lista de maiores parques têxteis do mundo, “segundo o ranking mundial na 

produção de denim e o terceiro na de malharia”. Mas nem sempre foi dessa forma, as mudanças 

tarifárias da exportação, que antes protegiam os impactos que a entrada de produtos importados po-

deriam causar no funcionamento interno do mercado, começaram a se afrouxar e o Governo Collor 
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que eliminava barreiras não-tarifárias. O mercado interno se vê obrigado a começar a investir num 

enfrentamento com a entrada da importação (MICHETTI, 2012, p. 186). Podemos entender melhor 

essas mudanças com a citação de Ana Paula Nobile Toniol, em trecho em sua tese: 

 

(...) foi o período de maior liberalização comercial, com queda das barreiras tarifárias, e com 

uma série de mudanças levadas a cabo por parte do Fundo Monetário Internacional (FMI), 

do Banco Mundial (BM) e, principalmente, da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

[…] que passaram a defender acordos bilaterais e posturas comerciais mais liberais a partir 

do momento em que os países desenvolvidos estavam com a estrutura do setor têxtil mais 

consolidada. (TONIOL, 2018, p.12) 

 

 Com a ajuda de Ely Mitie Massuda e sua dissertação “Transformações recentes da indústria 

têxtil brasileira (1992-1999)”, podemos entender ainda mais tecnicamente o que essas mudanças eco-

nômicas nos propiciaram, quando trata da forma de organização das indústrias, estabelecimentos e 

empregos inclusos nesse ramo e considerar que foi nos anos 90 que a nossa capacidade de produção 

evoluiu de forma a permitir que fosse considerada como sendo o divisor de águas na nossa produção. 

 Ainda no final dos anos 80, as exportações se encontravam bem equilibradas com relação às 

importações, e ao chegarmos nos anos 90 as exportações retrocedem, provocando um déficit de quase 

um bilhão de dólares em nossa balança comercial. Ao mesmo tempo que nossas exportações não iam 

bem, as empresas percebem que seria necessário modernizar seu maquinário ou não conseguiriam ser 

notadas lá fora. 

O processo de modernização por que passou a indústria têxtil mundial, sobretudo após a 

inserção da microeletrônica nos anos 70, refletiu-se diretamente na relação produto-emprego. 

Portanto a produtividade do trabalho, dada a tendência poupadora de trabalho via automação 

de processos de produção cresceu muito. (MASSUDA, 2002, p.244) 

 

 É notável, portanto, que a abertura da economia se dá de formal liberal na década de 90 e, 

num contexto crescentemente globalizado, a indústria têxtil brasileira ganha novo impulso, abrindo 

caminho para que o Brasil fosse reconhecido como um produtor de qualidade, com uma tecnologia 

como algumas poucas no mundo (GOMES DA SILVA, 2006 p.122). 

 O país se tornou um excelente produtor de algodão: “assim, desde 2001 o setor têxtil brasileiro 

se tornou auto-suficiente para o seu consumo de fibra natural, absorvendo cerca de 900 mil toneladas 

de algodão e exportando o excedente” (idem, 124). Além da área têxtil, o Brasil está entre os maiores 

produtores da indústria têxtil-vestuário, destacadamente em tecidos de malha é o segundo maior pro-

dutor mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. Nos outros segmentos sua posição também não fica 

muito abaixo, sendo: (a) o sexto maior produtor de fios e filamentos. (b) sétimo em tecidos; (c) quinto 



19 

em confecção no ano de 2000. (LUPATINI, 2005). Apesar desses bons números, a indústria brasileira 

não realiza ainda não realizava uma exportação de massa de seus produtos. 

 

De todo modo, em termos de números temos abaixo que no início dos anos 2000, o Brasil 

produziu, por exemplo, em 2001 cerca de 940 toneladas de algodão para utilização na indústria têxtil. 

Tendo utilizado 870 internamente e exportado 147 toneladas. 

 

Quantidade algodão produzido e utilizado no início dos anos 2000 

Ano Produção Importação Consumo Exportação 

2001 940 82 870 147 

2002 760 68 813 110 

2003 850 120 735 175 

2004 1270 105 900 330 

Tabela: ABRAPA 

 

 Portanto, sempre quando falamos em moda, falamos também de economia; as duas dimensões 

estão diretamente ligadas. A concepção de moda moderna não é apenas visual, estética ou artística; 

envolve também relações de consumo. Existe significado a ser buscado no consumo da moda, dado 

que ele acaba sendo também “(...) sempre relativo a um indivíduo, a um lugar, a um tempo, a um 

contexto social” (TONIOL, 2018 p.4).  

É possível dizer, então, que a moda brasileira do final do século XX, ainda seguia muito sin-

cronizada com as tendências americanas e europeias. No começo dos anos 2000 os estilistas brasilei-

ros começam a utilizar nossas próprias matérias primas e explorar aspectos do que seria a identidade 

cultural brasileira para criarem peças que passaram a ocupar os mesmos espaços que marcas consa-

gradas ao redor do mundo, como veremos a seguir.  

 Encontramos nas palavras de Miqueli Michetti, a clara explicação da necessidade do nosso 

mercado têxtil teve de irromper na sua corrida para desenvolver-se tecnicamente e assim poder dis-

putar com os outros países já consolidados na área: 

 

Em situação de globalização os diálogos entre os mercados se intensificam e, mais que isso, 

os mecanismos de legitimação da moda também assumem uma configuração global, em face 

da qual as barreiras entre o interno e o externo se redefinem. Assim, é possível afirmar que 

as tentativas de internacionalização da moda no país não visam apenas ao mercado global, 

ou talvez, seja mais apropriado dizer, elas visam ao mercado global na medida em que o 

mercado brasileiro passa a integrá-lo. Logo, diante da concorrência mundial que se apresenta 
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dentro das fronteiras nacionais, a moda do Brasil precisará adequar-se a padrões qualitativos, 

estéticos e simbólicos considerados globais. (MICHETTI, 2015 p.192) 

 

 A ideia defendida pela autora é reafirmada por Renato Ortiz, quando aponta que “a consoli-

dação de uma sociedade moderna no Brasil reorienta essa imagem na medida em que a cultura brasi-

leira passa a integrar o mercado ajustada agora aos padrões internacionais” (ORTIZ, apud MICHETTI, 

2015 p. 205). 
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III - MODA BRASILEIRA, CONSUMO E GLOBALIZAÇÃO 

 

As relações que era, apenas de importação de ideias e produtos realizadas pelos agentes en-

volvidos com a moda brasileira, foram se transformando e ampliando com mais ênfase durante a 

década de 90 quando um esforço maior de internacionalização foi sendo feito. A novidade estava no 

fato que, a partir desse período, a moda brasileira passa a compor o cenário de trocas econômicas e 

culturais, apresentando produtos e ideias/propostas estéticas, marcando presença no cenário mundial 

da moda.  

Como vimos a partir de Michetti, a internacionalização passou a ser um requisito, não apenas 

para a participação crescente dos produtos brasileiros no mercado externo, mas também do mercado 

interno. O crescimento constante da atuação dos meios de comunicação na vida social e das trocas 

culturais ocorridos nas décadas anteriores, encontraram, nos anos 90, com a globalização econômica 

e com o processo de mundialização da cultura (ORTIZ, apud e MICHETTI, 2015). 

Renato Ortiz é o teórico que propõe distinguir globalização de mundialização: a primeira se 

dá no âmbito econômico e a segunda, no cultural. No entanto, são partes do mesmo processo de 

reestruturação e fragmentação da produção capitalista e de flexibilização das relações de produção, 

quando as grandes empresas transnacionais transferem seu processo produtivo para lugares do mundo 

que ofereciam mais vantagens em termos do custo da força de trabalho. A mundialização é a face 

cultural desse processo e surge na forma da intensificação das trocas culturais em âmbito mundial 

(DIAS, M., 2000, p. 103). A moda e o vestuário também se inscreveram nesse movimento, na forma 

de cultura e na de mercadoria. 

 Nesse sentido os anos 90 trazem a aparição de uma das maiores modelos do cenário global, a 

brasileira Giseli Bündchen que tem, segundo estudiosos da moda, papel imprescindível no reconhe-

cimento internacional da “moda brasileira” e isso só foi possível por conta, justamente, da reestrutu-

ração da nossa produção que só ocorreu por conta da expansão do mercado. A partir daí o único 

caminho da indústria era, seguir em frente, capacitar-se para ter força no mercado nacional correndo 

o risco de não ser eficiente o suficiente, mas esforçar-se ainda mais para abrir as portas para a expor-

tação e ser mundialmente consagrada. (MICHETTI, 2015 p.181) 

 Sandra R Rech afirma que até a primeira metade os anos 90 “a cadeia produtiva da moda era 

auto-suficiente e habituada a oferecer produtos padronizados e de baixa qualidade” (2008 p.9). Então 

quando as importações de produtos têxteis saltaram de US$ 72 milhões em 1980 para US$2 bilhões 

em 1995, o setor entrou em crise. De acordo com Keller (2006) “a adequação aos padrões internaci-

onais de eficiência, produtividade e competitividade” teria surgido como um imperativo, já que as 

empresas que não conseguissem adequar-se aos novos padrões tenderiam a desaparecer” (apud MI-

CHETTI, 2015, p.186) e de fato, houve a centralização dessa produção em empresas de maior porte. 
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 Em termos de estilo, a moda era definida pela Europa até grande parte do século XX, mas 

com todas as alterações no mundo, as possibilidades começaram a se expandir. O jornalismo, críticas 

de moda, feiras e desfiles, dentre outras atrações, ajudaram a moda a se ampliar. No Brasil, um dos 

fatores importantes foi a abertura de cursos acadêmicos para formarem pessoas especializadas no 

assunto (MICHETTI, 2015, p.180). 

 Com a ampliação das trocas comerciais envolvendo a moda e das variadas referências cultu-

rais nela presentes, seu consumo é reelaborado; o consumo para a ser “elemento de ligação e identi-

ficação entre o indivíduo e o sistema simbólico através da moda, capaz de fomentar a demanda por 

determinados bens e produtos que podem ser encontrados em larga escala no mercado, gerando con-

sumo, especialmente a partir do processo de globalização”. (ALMEIDA apud TONIOL, 2018, p.2). 

A moda passa a ser também objeto de desejo e é instrumento fundamental para que as engrenagens 

do consumo funcionem. Canclini aponta a seguinte definição: 

 

Consumo é um sistema de integração e comunicação. Consumir é intercambiar significados 

culturais e sociais: através das coisas é possível criar relações entre as pessoas. As relações 

afetivas, simbólicas com os bens participam da formação da identidade pessoal e grupal. So-

mos reconhecidos e identificados conforme os objetos que consumimos. O consumo como 

lugar das objetivações dos desejos. Além de ter necessidades culturalmente elaboradas, atu-

amos seguindo desejos sem objetos, impulsos que não apontam a posse de coisas precisas ou 

a relação com pessoas físicas. O desejo é insaciável. (2003, p. 49) 

 

 A moda/vestuário são partes muito características da grande e complicada da grande mistura 

de opiniões, gostos, e identidades que é a contemporaneidade. Para estudá-los não basta somente uma 

observação simples; envolve, em medidas variáveis, compreender como são dadas as identidades 

culturais, pessoais e sociais de determinado grupo. É pelo consumo que as pessoas transmitem a ima-

gem do que são ou gostariam de ser e o consumo absorve daí subsídios necessários para continuar se 

desenvolvendo. 

 Esse é o efêmero tão retratado em Lipovetsky, a mudança frequente, sem limites: 

 

a globalização propiciou um fluxo de trocas entre as diversas culturas e localidades, envol-

vendo pessoas e mercadorias. Especialmente devido aos meios de comunicação digitais, pas-

samos a viver práticas e estilos de vida compartilhados mundialmente, que nos distanciam 

do domínio cultural do Estado-nação e favorecem uma hibridação entre diferentes culturas. 

Nesse sentido, vemos o surgimento de uma cultura homogênea, uma internacionalização de 

símbolos dada pelo consumo (TONIOL, 2018 p.8). 
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IV - A MODA E A MÍDIA 

 

 Durante essa pesquisa, realizei levantamento de material de imprensa relativo à participação 

da moda brasileira no panorama internacional. Depois de considerarmos aspectos da distinção entre 

vestuário e moda, sobre a indústria têxtil no Brasil, seu desenvolvimento e modernização, precisamos 

refletir agora sobre a dinâmica essencial da mundialização da moda brasileira, questionando: em que 

momento a moda brasileira surge em polos importantes do panorama da moda internacional? Quais 

as particularidades que promoveram esse reconhecimento? 

 Ao fazer essas perguntas, diversas vezes me deparei com palavras muito específicas sendo 

utilizadas e gostaria de fazer uma breve análise sobre elas antes de chegar ao ponto principal de minha 

pesquisa. 

 As expressões que mais encontrei quando se referem a moda brasileira foram: criatividade, 

cultura, sensualidade, ginga e alegria. Esses são todos estereótipos que existem também aqueles que 

nos enxergam como provedores de riquezas tanto materiais, como veremos a seguir, quanto imateriais, 

que se interessam em conhecer tudo o que temos a oferecer. Essa representação se deu antes mesmo 

do século XX, disseminada por livros e viajantes, e ainda mais reforçada com a criação do cinema, 

televisão e rádio. 

 O turismo teve grande influência na disseminação desse modelo de mulher brasileira que foi 

fundado no pensamento dos de fora quando olham para nós. Uma certa forma de ver a mulher se 

torna uma forma de chamar a atenção, acompanhada da imagem de lugares paradisíaco de nossas 

praias e natureza. Ou seja, seria como se aqui fosse possível realizar sonhos e desejos. Essa visão 

idealizada e, de alguma forma, nociva pode ser notada também no que diz respeito à moda. 

O que se nota ao analisar o material levantado, é que a “moda brasileira” parece evocar curi-

osidade, interesse em se saber mais sobre o país. Por um lado, temos esse aspecto que, a meu ver, é 

negativo, por nos diminuir, principalmente no que diz respeito às mulheres, reduzindo-as a uma ima-

gem irreal e preconceituosa. Por outro lado, vemos aqueles que tem real interesse sobre nós, procuram 

saber mais a fundo sobre a nossa cultura, que é muito rica e que tem potencial para despertar o ver-

dadeiro reconhecimento. Finalmente, existem também aqueles que nos enxergam como provedores 

de riquezas tanto materiais, como veremos a seguir, quanto imateriais, que se interessam em conhecer 

tudo o que temos a oferecer. 

 Encontramos no trabalho produzido por Débora Krischke Leitão, o que nos ajudará na última 

etapa dessa jornada. Uma pesquisa de campo onde ela teve contato direto com consumidores de nos-

sos produtos, na França: 
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Uma das representações associadas pelos consumidores franceses aos produtos brasileiros é 

a de que seriam materialização e emblema de um determinado tipo ou caráter brasileiro. 

Nossa moda, vista como alegre, divertida, criativa, energética “fora e acima de qualquer clas-

sificação europeia de bom e mau gosto”, seria um reflexo do povo brasileiro, frequentemente 

citado como “informal”, “alegre”, “livre” e “criativo”. Também na imprensa francesa espe-

cializada, a moda de vestir brasileira é vista tal qual imagem do país e de seu povo “tropical 

e feliz […] de uma alegria que não se encontra em parte algum (LEITÃO,2007 p.210). 

 

 Nas reportagens que serão apresentadas a seguir, poderemos perceber, pelas palavras daqueles 

que estão inseridos no meio da moda brasileira, como é necessário se adequarem quanto ao que é 

brasileiro e quanto ao que eles querem vender da nossa brasilidade, como fazemos o possível para 

sermos notados e por quais motivos somos notados. 

 

Moda em seis reportagens 

 

Título Resumo Autor e Data 

“De salto alto” O texto trata da 12ª edição do SPFW Por extenso e como ele ganha mais 

reconhecimento dentro e fora do país. Explica como as modelos 

brasileiras ajudaram a chamar atenção para a moda brasileira e como o 

jeans produzido em terras nacionais está ganhando espaço mundo afora. 

A autora conta que a moda nacional já se firmou o suficiente para fazer 

a diferença. 

Patrícia Carta 

Revista Folha. Folha 

de S. Paulo. 

27 de janeiro de 2002 

 

“Fabricantes de 

biquínis buscam 

verão em outras 

praias” 

O artigo apresenta considerações sobre o crescimento acelerado da 

exportação da moda praia, não só para os EUA como para a Europa e 

outras localidades. Explica um pouco sobre o processo criativo das grifes 

que criam peças para venda interna ao mesmo tempo que cria para a 

externa. Algumas das grifes citadas são Rosa Chá e Cia Marítima, que 

já contam com lojas em outros países e acabam adaptando seus modelos 

ao corpo das mulheres americanas e europeias, com calcinhas e sutiãs 

maiores. 

 

Agência Estado 

23 de março de 2013 

“Não podemos 

exportar a moda 

apenas do Brasil 

tropical” 

“Presidente da Associação Brasileira de Estilistas e CEO da marca Uma, 

Roberto Davidowicz defende a não estereotipização da moda nacional e 

conta como as peças minimalistas de sua grife conquistaram o mercado 

externo”. Ele afirma que os comprados de fora precisam sentir que estão 

adquirindo algo de confiança antes de comprar e pelas marcas brasileiras 

não serem globais, isso dificulta a venda. Para entendermos melhor, ele 

explica que as marcas brasileiras vendem produtos mais caros quando 

comparados as grifes internacionais, isso se dá pelo grande número de 

impostos cobrados no Brasil. Apesar de tudo, a moda brasileira tem uma 

imagem positiva, mas também se mostra apenas como uma moda 

tropical. Para Roberto, acabamos por diminuir as possibilidades de 

negócio, não mostrando nossa criatividade. Por fim, trata das 

características de sua marca e que, segundo ele, não é estereotipada. 

 

 

 

Mariana Belley 

O Estado de São 

Paulo 

11 de fevereiro de 

2015 
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“Verão brasileiro 

esquenta Nova 

York” 

O artigo apresenta quatro grifes brasileiras que participaram do Olympia 

FW em Nova York na temporada primavera verão para o ano, de 2007. 

Novamente vemos as mesmas marcar e estilistas, o que já demonstra que 

esses, especificamente, têm marcas já estruturadas no mercado 

internacional. Miée e Herchcovitch já desfilam, há alguns anos, e isso 

não é novidade, assim como a Rosa Chá que decidiu desfilar somente 

nos EUA, demonstrando que já tem seu espaço lá fora. O mesmo se deu 

com a até então novata, Cia Marítima, que apesar disso, contou com a 

presença de Karolina Kurkova, modelo tcheca. 

 

Alcino Lute Neto 

 

Folha de São Paulo 

11 de agosto de 2006 

“Presença do 

Brasil no cenário 

internacional” 

A reportagem conta com a observação de Paulo Borges sobre como 

impulsionar a moda brasileira no exterior e com o parecer de outros 

estilistas brasileiros, como Patricia Bonaldi e Gerson Vaccari, do Grupo 

Paquetá, quais os pontos principais que devem ser discutidos para a 

evolução da moda brasileira em âmbito internacional. 

Mariana Domingues 

O Estado de São 

Paulo 

28 de outubro de 2014 

 

“Elas invadiram 

as praias 

internacionais” 

Vemos nessa reportagem o sucesso de marcas que já fazem sucesso 

internacionalmente que pouco são vistas no Brasil, mas que apesar de 

terem toda a raiz brasileira são feitos especificamente para as mulheres 

estrangeiras, o biquíni tipicamente brasileiro é considerado ousado 

demais para alguns. 

Marianne Piemonte 

Revista Época 

16 de setembro de 

2008 

 

Tabela: Elaboração própria 

 

 Utilizarei essas seis reportagens para sintetizar e, ao mesmo tempo, exemplificar o que foi 

discorrido no trabalho, sobretudo com relação ao tema central: a mundialização da moda brasileira.  

Tais reportagens foram importantes para entender e conhecer um pouco de onde está o núcleo da 

moda brasileira, quais são os nomes que se destacam e o seu modo de operação. 

 Nos tempos diferenciados que as matérias abordam, podemos encontrar diferentes configura-

ções em que surge, nas palavras de Alexandre Bergamo, a "possibilidade de que se ostentem os sím-

bolos de uma cultura". A colocação do autor é muito precisa, e nos ajuda nessa exploração: 

 

Seja a criação e a caracterização da roupa ou da grife, seja a caracterização dos indivíduos, 

está-se diante de uma racionalidade específica que se expressa através da possibilidade de 

que se ostentem os símbolos de uma cultura, símbolos que se rodeiam e constroem um uni-

verso de privilégios ao redor do indivíduo a um conjunto maior, para imprimir em quem a 

usa uma indissociação entre ele e um dado universo social. Ela torna-se traço distintivo de 

uma posição social privilegiada, a possibilidade de ser emblemática de um certo conjunto de 

atribuições de estilo. (2007, p. 115) 
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 Um primeiro marco da moda contemporânea brasileira encontramos no evento São Paulo 

Fashion Week, que se mostrou uma incrível (a palavra é muito valorativa) tática utilizada para evi-

denciar o “estilo”. Criado em 1995, o SPFW parece ter cumprido com seus objetivos, como discorre, 

Paulo Borges, seu idealizador e produtor executivo: “Pensar uma semana de moda no Brasil era con-

siderado um devaneio, uma frivolidade para um país com tanta carência e, entretanto, após a sua 

consolidação a moda nacional profissionalizou-se de tal maneira que passou de três cursos superiores 

no segmento, a 30 cursos em todo o País.” (Revista Época Maio de 2008) 

 O Phytoervas Fashion foi um dos precursores do São Paulo Fashion Week e o primeiro grande 

evento voltado para a moda brasileira. Seguido pelo Morumbi Fashion Brasil, antecessor do SPFW, 

se tornando o maior evento brasileiro desde os anos 2000. 

 A moda brasileira buscava, então, caminhos para revelar-se e tornar-se independente, bus-

cando percorrer sua trajetória apoiando-se na arte, cultura e mídia. Nos desfiles, a moda brasileira 

procurou divulgar suas propostas, mesmo que nem sempre isso tenha sido suficiente para conquistar 

o público, mas o suficiente para conquistar novos patrocinadores estrangeiros. De acordo com a jor-

nalista Adélia Borges “o São Paulo Fashion Week é uma plataforma que, há mais de dez anos, dá 

visibilidade à moda brasileira. Hoje, as pessoas conhecem nomes como de Alexandre Herchcovitch, 

Lino Villaventura, Isabela Capeto.” (apud Economia Criativa #2, 2008, p.53). Além de apresentar o 

trabalho dos estilistas e das respectivas grifes, o São Paulo Fashion Week, passou a divulgar e esti-

mular setor têxtil brasileiro e se tornou uma grande oportunidade para empresas fazerem negócios. 

 Percebemos com o São Paulo Fashion Week, como a cultura brasileira começou a se 

disseminar por meio da moda. Um exemplo disso encontramos na pesquisa realizada por Débora 

Leitão, quando coletou opiniões de consumidores parisienses de nossos produtos: 

 

O jeito brasileiro, oposto a um jeito francês, representa, segundo um consumidor parisiense, 

‘a novidades, porque é [a moda] muito mais criativa, totalmente exótica porque é diferente 

de tudo que tem por aqui [que é] muito monótono, igual, massificado, industrial’. (LEITÃO, 

2007 p.212) 

 

 E mais, segundo uma distribuidora de produtos para a Europa: 

 

(...) indústria já tem suficiente, não interessa. Tem que mostrar no que o Brasil é bom, que 

são suas raízes […] mesmo no setor de produtos mais haute de gamme o que vende do Brasil 

é o lado artesanal, do trabalho manual. A estilista brasileira que tem feito sucesso na França 

trabalha dessa forma, com as raízes brasileiras, roupas com toques exclusivos e muito 

brasileiros, muita coisa feita à mão, raízes do popular com preços elevados, coisa de no 
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mínimo 300 euros, 500 euros. É quem está no topo, é isso que necessita mostrar. (LEITÃO, 

2007 p.212) 

 

 O SPFW trouxe reconhecimento a diversos estilistas nacionais, como por exemplo Alexandre 

Herchcovitch, que hoje tem a oportunidade de apresentar seu estilo em desfiles não só no Brasil como 

em outros países, reconhecendo a importância do SPFW para outros estilistas e para a sua própria 

carreira. O evento procura apresentar propostas estéticas da moda brasileira que se orientam por uma 

visão de como essa cultura seria apreciada fora do país. Valorizando a diversidade e a criatividade o 

SPFW procurou comover os consumidores e investidores sobre o que temos para oferecer. 

  O brasileiro é extremamente idealizado, como já discorremos acima, como sendo exemplo de 

alegria, criatividade e sexualização; Tais requisitos acabam motivando consumidores externos, a 

quererem conhecer mais sobre o país. 

 

O consumo de produtos brasileiros de moda, por parte de outros consumidores franceses que 

entrevistei, revela-se desejo de imaginar o outro e de conhecê-lo. Consumir o exótico 

significa ter acesso a ele, não apenas enquanto objeto, mas enquanto experiência. Não é sem 

razão que os vendedores das lojas de produtos brasileiros relatavam a constante necessidade 

de “contar história, explicar” ou “falar sobre a procedência das peças”, mas também sobre 

“como é no Brasil, como é tudo, a moda, as pessoas, a vida, [porque] eles têm vontade de 

saber um pouquinho. (LEITÃO,2007 p.213) 

 

 Levados por esse tema, chegamos à reportagem datada de março de 2003, onde já partimos 

da confirmação de alguns pontos muito importantes relatados acima. A reportagem tem o título de 

“Fabricantes de biquínis buscam verão em outras praias”. “Nas passarelas da moda e vitrines 

internacionais, expostos ao lado de marcas consagradas como Dolce Gabbana, Prada, Gucci e Donna 

Karam, os biquínis brasileiros conquistam o mercado externo em ritmo acelerado”. Eis um bom 

exemplo do que tenho tentado apresentar aqui.  

 A reportagem deixa claro o dilema da exportação da moda brasileira naquele momento.  

Apesar do crescimento na participação, a porcentagem de alcance é mínima. O que ocorre é que 

existem nomes muito específicos que são sempre citados, como Alexandre Herchcovitch, a grife 

Osklen, Ellus e outros. 

 “Para participar do mercado internacional, os fabricantes produzem a coleção que será lançada 

no Brasil e lá fora quase ao mesmo tempo”. A frase é marcante, pois retoma a ideia de Michetti, 

inspirada nas de Ortiz, de que mesmo que o Brasil constitua sua moda brasileira, acaba sendo 
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necessário que ela se molde como uma moda agradável aos compradores internacionais; ela não é 

100% compatível com o que cativa a nós e aos consumidores internacionais. “As iniciativas atuais 

em torno da construção de uma “moda brasileira” são condicionadas pela situação global da moda” 

(MICHETTI, 2015 p.181). A moda é brasileira, mas precisa adequar-se ao que o mercado brasileiro 

espera que ela seja. 

 O texto é finalizado com a seguinte conclusão: “Mesmo apreciando a sensualidade do corte 

do biquíni brasileiro, os importadores ainda querem que parte dos pedidos sejam adaptados à 

modelagem americana e europeia, o que significa calcinhas e sutiãs maiores. "Não é só uma questão 

de o corpo da brasileira ser diferente, mas também de hábito cultural", observa Paola Robba. 

"Aumento as peças de tamanho sem perder as características do meu corte e o trabalho de artesanato 

com rendas e outros detalhes," diz. Os outros grandes fabricantes fazem adaptações com o mesmo 

cuidado de preservar o estilo da marca, mas notavam que as encomendas de biquínis nos modelos 

originais, isto é, sem alterações de tamanho estavam aumentando. "Na Austrália, por exemplo, só 

vendo a modelagem brasileira e em Portugal a aceitação também é grande", diz a diretora da Poko 

Pano. Para Lenny Niemeyer, é perceptível que o mercado externo quer comprar cada vez mais o 

produto com a "cara brasileira”. 

 Débora Leitão, oferece mais elementos à reflexão:  “outro exemplo é a moda praia brasileira, 

percebida na França como mais reveladora do corpo e erotizada, mesmo que por vezes passe por 

processos de adaptação quando voltada para a exploração exportação, certo?” e continua “(...) esse 

biquíni, modificado e filtrado para agradar a consumidora europeia, mesmo após ser transformado, 

não perde sua aura de biquíni brasileiro: as propriedades materiais são modificadas, mas as 

representações são mantidas”. Mas será que de fato elas são mantidas? Será que ao alterarmos nossa 

marca registrada, o tamanho, espessura e formato, os biquínis podem ainda ser considerados 

totalmente brasileiros? 

 Fazendo aqui uma reflexão dentro de outra:  os produtos não deveriam ser reconhecidos tais 

quais o são em sua origem para serem considerados brasileiros, caso contrário seriam europeus, apesar, 

da produção ser brasileira. É possível perceber ao visitar lojas, como C&A, Forever 21, Zara, que as 

peças são as mesmas, seja no Canadá, Brasil e França, por exemplo. 

 Outro fator crucial para entender a dificuldade do Brasil de se consolidar na área de exportação 

em massa de moda, é apresentado por Patrícia Bonaldi, em entrevista para o Estadão: presença do 

Brasil no cenário internacional), “[ter que] arcar com os altos custos de produção do Brasil […]. Com 

custos mais baixos, minha marca já teria dobrado de tamanho, dentro e fora do Brasil”. Entramos em 

um outro entrave, como continua Patrícia, não é possível que todo o material saia diretamente do 

Brasil, pois exportamos praticamente tudo o que produzimos em questão de materiais, fazendo com 
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que falte para que possamos constituir nossos próprios produtos. Paulo Borges, produtor do SPFW, 

torce “para que o Brasil encontre um caminho de desenvolvimento para se manter atuante dentro e 

fora do Brasil”. 

 Essa publicação datada de 28/10/2014, permite ver que mesmo quase 20 anos desde o início 

da estruturação da moda brasileira no mercado mundial, ainda há um longo caminho a ser percorrido. 

 “De salto alto”, da Revista Folha, de 27 de janeiro de 2002, trata com detalhes, a importância 

da semana de moda brasileira para a mundialização do nosso mercado, citando, para isso, o exemplo 

já aqui apresentado, Gisele Bündchen: 

(...) a top mais importante do mundo, é brasileira, o que alavancou o mercado nacional de 

modelos, criou uma série de tantas outras tops e fez toda e qualquer adolescente, hipnotizada 

por desfiles e passarelas, sonhar em ser modelo um dia” e também “além da imagem sexy, 

sensual, sarada e de bem com a vida que essas meninas ajudaram a difundir por aí, praias e 

outros cenários passaram a estar entre as mais cobiçadas locações para revistas e fotógrafos 

estrangeiros. 

 

 Trazendo novamente a reflexão de Débora Leitão: 

Na criação de um exotismo brasileiro, nossa moda recorre ao uso de elementos culturalmente 

associados à dimensão da autenticidade e da tradição. Reforçam-se estereótipos sobre um 

corpo brasileiro erotizado, um caráter nacional muito influenciado por nossa natureza 

exuberante, uma determinada cultura popular brasileira autêntica, entre tantos outros. 

(LEITÃO, 2007 P.226) 

 Três das reportagens encontradas que se encaixavam com à proposta deste trabalho referentes 

ao crescimento e mundialização da moda brasileira no mundo são relativas à moda praia. Em “Verão 

brasileiro esquenta Nova York”, “Elas invadiram as praias” e “Fabricantes de biquíni buscam verão 

em outras praias”. As matérias citam a representação da imagem sensualizada da mulher brasileira, 

que usa biquínis mais ousados e que é reconhecida por isso e nas duas últimas, fica claro que apesar 

disso, a produção brasileira ainda necessita ser modificada para ser aceita.  

Segundo a empresária Amália Spinardi “o ‘dress code’ desses lugares [Europa] pede um pouco 

mais de elegância e de pano e detalhes como argolas e ponteiras de metal.” e no outro “Mesmo 

apreciando a sensualidade do corte do biquíni brasileiro, os importadores ainda querem que parte dos 

pedidos sejam adaptados à modelagem americana e europeia, o que significa calcinhas e sutiãs 

maiores”, como já foi referido. 
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 Nesse sentido, vale retomar a fala de Ortiz quando afirma que “a consolidação de uma 

sociedade moderna no Brasil reorienta essa imagem na medida em que a cultura brasileira passa a 

integrar o mercado ajustada agora aos padrões internacionais”. 

 Por fim, a última reportagem, “Não podemos exportar apenas a moda do Brasil Tropical”, 

onde Roberto Davidowics, “defende a não estereotipização da moda nacional”. Juntamente com a 

esposa, Raquel, Roberto é proprietário da marca Uma, grife bastante contemporânea. A marca estava 

expandindo suas lojas para os Estados Unidos, Inglaterra e Japão. 

 Davidowics explica que vender o Brasil somente pelo seu lado tropical acaba por dissolver 

outras possibilidades de mostrar tudo o que temos a oferecer e que o caminho para a mundialização 

das marcas brasileiras é árduo. 

 

Já tentamos investir no mercado externo outras vezes, mas não de maneira estruturada. Agora, 

há pelo menos um ano, estamos nos movimentando para encontrar esse espaço. Lá fora há 

muita oferta e precisamos chegar com calma. Os compradores das grandes multimarcas nos 

recebem, conversam, mas não compram da primeira vez, pois precisam sentir confiança, já 

que as marcas brasileiras não são globais. (Roberto Davidowicz) 

 

 Outra dificuldade apontada por ele também é o preço da mercadoria brasileira em relação ao 

mundo e como os compradores reclamam dos valores, o que dificulta a negociação. Mas como vimos 

anteriormente, a produção brasileira é produção cara, já que muitos insumos precisam ser importados. 

 O empresário faz ainda um comentário muito interessante, referente à sua marca “nosso 

produto tem valor agregado, uma cara global e é feito por uma estilista brasileira, Raquel Davidowicz, 

que tem cultura e bagagem brasileiras. Porém não se trata de um produto caricato que tem o 

estereótipo brasileiro. Não vendemos periquito e papagaio”.  

 Ao longo da história, criou-se a imagem do brasileiro como sendo, sempre alegre, feliz, um 

povo despreocupado e sempre em festa; Ideologia, estereótipos e estratégias de mercado: eis as bases 

de nossa representação perante o mundo. Mais uma vez, a tese de Débora nos ajuda a esclarecer a 

questão:  

Por aqui também “o exotismo brasileiro é o futuro”, como disse certo estilista que desfila 

usas coleções nos grandes eventos de alta moda do país. E embora a exotização seja 

claramente percebida pelos produtores de moda como estratégia que dá bons resultados, ela 

não parece ser jamais sentida como embuste. Fala-se em “fugir de estereótipos e 

papagaiadas”, mesmo quando se recorre a eles. (LEITÃO, 2007 P.226) 
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 Não que a marca de Roberto Davidowicz recorra a isso, mas é importante salientar que 

querendo ou não, essa é a visão vendida e comprada da moda brasileira. Débora idem finaliza também 

seu texto com a seguinte afirmação: 

 

O discurso do retorno às tradições brasileiras é a um só tempo, extremamente vendável e 

percebido, tanto pelos estilistas como pela crítica brasileira de moda, como caminho 

necessário para o desenvolvimento de uma moda nacional e autônoma, mesmo nas ocasiões 

em que se baseia em parâmetros e visões europeias sobre o país. (LEITÃO, 2007 P.226) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O surgimento da moda se deu através da transformação do vestuário para algo estruturado, 

uma realidade das sociedades ocidentais que passaram a comunicar-se pelas peças de roupa que 

escolhem usar. 

 A moda após a Idade Média ganha sentido tal como conhecemos hoje e ganha movimento, 

nos trazendo questionamentos, respostas, debates e opiniões. Com o passar do tempo elas deixam de 

ser apenas peças e se tornam parte essencial de nossas vidas. 

 Como vimos, a moda brasileira precisou se adequar ao que o mundo propôs sobre a moda, 

precisou considerar, trabalhar, caminhar e se esforçar para produzir um trabalho à altura das passarelas. 

Pelas reportagens analisadas vimos que um passo importante foi dado e, certamente, ainda existe 

muito espaço a ser conquistado. Nesse exercício inicial de reflexão, vimos a importância de conhecer 

o caminho para o reconhecimento que essa área da cultura e da economia trilhou, em um país de 

passado colonial, sem tradição no setor da produção têxtil. Nessas condições, o Brasil alcançou e 

inéditas e importantes, como procuramos destacar.  

 Foi possível encontrar nas reportagens um diálogo com os autores da bibliografia levantada, 

revelando os pontos importantes de como é visto no exterior o produto brasileiro e o brasileiro em si, 

e quais os quesitos que levaram a moda brasileira a ser reconhecida, bem como e o que traz 

credibilidade para que continue havendo interesse, investimento e crescimento do setor. 

A moda, como elemento da cultura, tem sua dinâmica própria. É preciso seguir as novas 

discussões que surgem com a mesma velocidade em que ela é capaz de se transformar e ressurgir.  

importância que tem o vestuário e a moda em nossas vidas, mostra que essa discussão deveria ser 

muito mais frequente no âmbito da sociologia e das ciências sociais.   
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Anexos – Reportagens mídia impressa 
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