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A “Pesquisa Economia e Cultura da Moda: Perspectivas para o Setor” foi organi-
zada pelo Iniciativa Cultural – Instituto das Indústrias Criativas e pelo Conselho Nacional 
de Políticas Culturais (CNPC), juntamente com a Secretaria Executiva e a Secretaria de 
Políticas Culturais do Ministério da Cultura, com o intuito de subsidiar a formulação de 
diretrizes e políticas para a ação pública no Setor da Moda no Brasil. Entre os objetivos 
da pesquisa, destacam-se:

• Fomentar o debate acerca do Setor da Moda no Brasil.
• Contribuir para a inserção da moda na agenda nacional de  
 políticas públicas de cultura e para a dinamização do setor no  
 país, como gerador de riqueza e renda.
• Contribuir para a consolidação da moda dentro do Ministério  
 da Cultura e de outras instâncias de poder, nos níveis estadual  
 e municipal.
• Apoiar a institucionalização do Setor da Moda entre as políticas  
 do Ministério da Cultura.
• Construir um espaço legítimo de discussão para o setor, ins- 
 titucionalizando o relacionamento do segmento da moda com  
 o Ministério da Cultura, por meio da criação de um Colegiado  
 Setorial da Moda.

A pesquisa em questão buscou propiciar uma compreensão em 
sentido amplo da Economia e Cultura da Moda no Brasil, a partir 
de várias ações conjugadas: 

1. Organização do “I Seminário Nacional de Moda”, realizado em 
 Salvador, no período de 26 a 29 de setembro de 2010. Além de  
 contribuir para uma reflexão crítica sobre a produção de conhe- 
 cimento acerca do Setor da Moda, o seminário trouxe subsídios  
 para a discussão sobre políticas setoriais do Ministério da Cul- 
 tura para o setor, sendo o espaço para a eleição de repre- 
 sentantes para o Colegiado Setorial da Moda, conforme dispõe  
 o regimento interno do Conselho Nacional de Políticas Culturais  
 (CNPC).
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1. A cadeia produtiva da moda expressa o sistema têxtil e de confecção, governada pelo comprador e caracterizada por elevado 
grau de complementaridade, da qual depende boa parte do sucesso que o produto obtém no mercado. Engloba diversos 
setores produtivos, desde as atividades manufatureiras de base até os serviços avançados de distribuição, e apresenta certas 
especificidades: heterogeneidade estrutural e tecnológica; segmentação produtiva; relações de subcontratação; bifurcação 
entre as atividades produtivas (materiais) e as funções corporativas (imateriais). Atualmente atravessa um período de profundas 
mudanças, face ao processo de globalização e a abertura de novos mercados. Os componentes mais sensíveis dessas transfor-
mações são: o deslocamento da produção devido aos altos custos operacionais; a exasperação da concorrência; a redução do 
ciclo de vida dos produtos de moda; o incremento veloz das tecnologias e modificações complexas na estrutura dos mercados.

2. Estudo do Conhecimento: levantamento de indicadores seto-
 riais e coleta de depoimentos de agentes-chave do setor.

3. Estudo do potencial do setor de moda enquanto Economia 
 Criativa no Brasil.

4. Diagnóstico do desenvolvimento do setor nos elos da cadeia 
 produtiva1/ Perfil nacional.
 A Economia da Moda em sentido amplo: ambiente institucio- 
 nal, diagnóstico setorial amplo da cadeia produtiva nacional  
 nas esferas da produção industrial, design e cultura. Produ- 
 ção de um modelo analítico genuinamente nacional de cadeia  
 produtiva. Formulação de indicadores e recomendações para  
 as perspectivas do setor para os próximos dez anos a partir de  
 novos marcos institucionais e da interação dos elos produtivos  
 (design, cultura e indústria).

5. Análise da regulamentação trabalhista e tributária e seu impac-
 to na cadeia produtiva do setor no âmbito nacional.

6. O papel do Estado no fomento e desenvolvimento do Setor da 
 Moda enquanto produção cultural. Definição do campo e elos  
 estruturantes da cadeia produtiva da Economia da Cultura da  
 Moda no Brasil. Análise do papel do Estado Brasileiro na Eco- 
 nomia da Moda, a luz de seus impactos, necessidades e garga- 
 los. Esboço institucional do modelo a ser adotado como ba- 
 lizador da Economia da Moda Brasileira. Definição do modelo  
 que determinará os elementos que formam a cadeia produtiva  
 da moda no Brasil, com a construção da cadeia produtiva  
 propriamente dita: definição dos encadeamentos produtivos  
 (multiplicadores), elos de geração de valor econômico e valor  
 cultural, tais como o design e signos de capitalização.

7. Pesquisa em dados secundários disponíveis e entrevista 
 com amostra representativa de segmentos do setor, auferindo 
 forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.  Cadeia produtiva 
 da moda (análise SWOT) – Gargalos, oportunidades, ameaças, 
 forças e fraquezas, ambiente de inovação. Diagnóstico  

 amplo e sistematização do potencial da moda como elemento 
 de desenvolvimento socioeconômico a partir de sua  esfera
 industrial.

Para apresentação dos resultados da pesquisa, o documento foi 
estruturado em três partes principais:

• Marco referencial: Moda, cultura e outras tramas – Apresenta- 
 ção dos conceitos, referenciais teóricos e documentos que nor- 
 tearam o desenvolvimento da pesquisa, assim como a análise  
 dos dados e a elaboração das recomendações finais.

• Diagnóstico da moda – Conjunto dos resultados das ações rela- 
 cionadas a levantamentos de dados, estudos, pesquisas e aná- 
 lises para elaboração do diagnóstico sobre o setor da moda. 

• Recomendações para políticas públicas de cultura – Apresen- 
 tação de diretrizes e eixos para orientar as políticas públicas  
 para a moda e fomentar o desenvolvimento do setor no Brasil.
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Neste capítulo será apresentado o núcleo central de conceitos e documentos utilizados 
tanto para o desenvolvimento da pesquisa, quanto para orientar a análise dos dados 
colhidos e a formulação das recomendações finais. A partir de uma abordagem da moda 
como espírito do tempo, de um mapeamento da moda no Brasil e em outros países, da 
proposta de cadeia produtiva da moda, da análise da regulamentação trabalhista, de 
alguns estudos de caso, assim como das contribuições dos participantes do Seminário 
Nacional da Moda e de entrevistas com agentes-chaves do setor, foi possível identificar 
conceitos e sistematizar informações para obtenção de um melhor entendimento sobre 
múltiplos aspectos da economia do setor, além de orientar uma política pública para o 
Setor da Moda no Brasil.

MODA E ESPÍRITO DO TEMPO 

A moda espelha a sociedade e talvez seja o que condense e simbolize de maneira 
mais sintética o espírito do tempo, sublinha Gilles Lipovetsky em seu já clássico livro “O 
império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas”2. Como processo 
inseparável do nascimento e do desenvolvimento do mundo moderno ocidental, a moda 
evidencia mudanças históricas em que as singularidades aparecem, permitindo maior 
autonomia dos agentes sociais em termos de estética das aparências. A moda permite 
aos homens mudar e inventar a sua maneira de aparecer, sendo um dispositivo de reco-
nhecimento social. Configura-se como um sistema original de regulação e de pressões 
sociais, instituindo uma relação inédita entre o átomo individual e a regra social. 

Nesse processo, instaura-se uma tensão entre a autonomia das singularidades e a 
inserção em contextos que obedecem a regras delimitadas. Se obedece à lógica da efe-
meridade e da fantasia estética, favorece fantasias e transgressões. A moda, portanto, 
configura-se na tensão entre definir-se como instrumento de liberdade, de represen-
tação individual – o que permite aos indivíduos inventar o modo como aparecem e se 
transformam –, e a obediência a padrões sociais delimitados. Trabalha, portanto, com 
o novo, o presente, o efêmero, mas também com a tradição, o já estabelecido. A cul-
tura se desenvolve a partir das rupturas e a moda é um instrumento fundamental para 
que tais rupturas aconteçam. Condensando o espírito do tempo, sua carga simbólica é 

2. LIPOVETSKY, G. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
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essencial hoje para a percepção da diversidade que nos constitui, crescentemente va-
lorizada, além de ser privilegiado veículo para a interculturalidade ampla que, segundo 
o antropólogo Néstor Canclini3, é própria de um mundo globalizado e fator constitutivo 
e decisivo da subjetividade.

Em sua digressão histórica, Lipovetsky situa no final da Idade Média o reconhecimento 
da moda como um sistema – momento em que a sedução e o efêmero tornam-se os 
princípios organizadores da vida coletiva e quando o ritmo das frivolidades e o reino da 
fantasia instalam-se de maneira sistemática e durável. No processo de ascensão histórica 
da moda, ela vai deixando de ser apenas um enfeite estético, um acessório decorativo da 
vida coletiva, para tornar-se a sua pedra angular, algo capaz de remodelar a sociedade 
inteira à sua imagem.

Para Lipovetsky, o sentido moderno da moda foi se estabelecendo ao longo da segun-
da metade do século XIX até a década de 1960, com a chamada moda de cem anos, 
dividida entre a Alta Costura (criação de luxo e sob medida) e a confecção industrial 
(produção de massa, em série e barata). Nesse período, a Alta Costura monopolizava a 
inovação, lançava a tendência do ano, sendo o laboratório incontestável das novidades. 
À confecção e outras indústrias restava inspirar-se nela, seguindo suas tendências e 
oferecendo peças a preços incomparáveis. Nesse momento, a França ocupava um lugar 
central – a Alta Costura era inteiramente elaborada em Paris e seguida por mulheres do 
mundo todo. É também nesse contexto que aparece a organização da moda tal como 
conhecemos hoje, marcada pela renovação sazonal, pela apresentação de coleções por 
manequins vivos, ao lado do novo status adquirido pelo costureiro, que se impõe “como 
um criador cuja missão consiste em elaborar modelos inéditos, em lançar regularmente 
novas linhas de vestuário que, idealmente, são reveladoras de um talento singular, reco-
nhecível, incomparável”. (LIPOVETSKY, 2009, p. 91). A Alta Costura constituía, assim, um 
poder especializado que exercia a sua autoridade em nome da elegância, da imaginação 
criadora e da mudança. 

As transformações organizacionais, sociais e culturais em curso entre os anos 1950 e 
1960 inauguram a segunda fase da moda moderna, quando novos focos e critérios de 
criação se impõem; a configuração hierarquizada, centralizada e unitária precedente se 
rompe, assim como se altera a significação social e individual da moda. A Alta Costura 
perde o estatuto de vanguarda, deixando de ser o ponto de mira e o foco da moda viva; 
depois dos anos 1960, lança-se na corrida lucrativa dos acordos de licença de perfumes, 
cosméticos e outros artigos, transformada em vitrine publicitária de prestígio. 

Mas o que realmente alterou o sistema da moda dos cem anos e transformou a lógica 
da produção industrial foi o desenvolvimento do prêt-à-porter4, inaugurando um novo 
caminho de produção industrial oferecendo roupas acessíveis a todos. Ao fundir a indús-
tria e a moda, o prêt-à-porter busca colocar na rua a novidade, o estilo, a estética. Aos 
poucos, os industriais do prêt-à-porter tomam consciência da necessidade de associar-se 

a estilistas5 para oferecer um vestuário com valor capaz de conjugar moda e estética. Além 
da estetização da produção industrial da moda, novos valores – como fantasia, esporte, 
humor – tornam-se dominantes, caracterizando uma moda plural na qual coabitam os 
estilos mais discordantes. Isso não significa, no entanto, que as criações de vanguarda 
tenham deixado de ter um papel importante, mas desaparece o seu poder de imposição 
como modelo exclusivo de referência. A alta moda permanece como fonte de inspira-
ção, mas agora ao lado de outras referências, fazendo com que o vestuário industrial 
entre na era da criação estética e da personalização, privilegiando o dinamismo criativo, 
multiplicando os modelos e variantes, substituindo a reprodução mimética pela inovação 
estética – a moda de massa passa para a “era da superescolha democrática”, com a 
diversificação do sistema de legitimidades e o fim da era consensual das aparências. 
“Nada mais é proibido”, diz Lipovetsky, “todos os estilos têm direito de cidadania e se 
expandem em ordem dispersa. Já não há uma moda, há modas” (LIPOVETSKY, 2009, p. 
144). Essa é a moda aberta, com seus códigos heteromorfos, onde todos são convidados 
a retirar barreiras, a misturar estilos, a liquidar estereótipos e cópias, a sair das regras 
e convenções, compondo o que hoje chamamos de look – reflexo da ética hedonista e 
hiperindividualista gerada pela sociedade de consumo. Os criadores de moda passam a 
observar de maneira direta as tendências presentes nas ruas em busca de inspiração.

MODA E IDENTIDADE CULTURAL 

A identidade cultural, como sistema de representação das relações entre indivíduos 
e grupos, envolve o compartilhamento de patrimônios comuns como a língua, a religião, 
as artes, o trabalho, os esportes, as festas, entre outros. Não é fixa e imutável, mas um 
processo dinâmico, de construção continuada, que se alimenta de várias fontes no tempo 
e no espaço. No contexto de globalização, as tramas estão mais complexas e as identi-
dades culturais têm contornos mais fluidos e relacionais. Estão sendo deslocadas, frag-
mentadas, como expõe Stuart Hall (1997), tornando-se uma celebração móvel. Os novos 
modos de articulação entre o particular e o universal são determinantes na construção 
das identidades. O que se impõe hoje, a partir da noção contingente, contextualizada e 
relacional da identidade, é garantir que a multiplicidade e a diversidade sejam amplia-
das e preservadas. Compreendendo a cultura como uma produção incessante, portanto 
dinâmica, cabe às políticas públicas a aceitação e o apoio às identidades múltiplas, o 
que significa o reconhecimento e o respeito à diversidade.

Com relação à moda, seria possível falar em uma identidade brasileira? No livro 
“Fashion Marketing”6, ao fazer uma síntese de seminários realizados em 2006, 2007 e 
2008, Gloria Kalil ressalta a conclusão dos participantes de que a indústria brasileira de 
moda tem um diferencial,

3. CANCLINI, N.G. Diferentes, desiguais e desconectados. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2007.
4. A expressão ‘prêt-à-porter’ foi criada pelo estilista francês J. C. Weill em 1949 e deriva da fórmula americana do ‘ready to 
wear’. Em português, pode ser traduzida por ‘pronto para vestir’.

5.  Segundo Didier Grumbach, um dos participantes do seminário internacional “Fashion Marketing”, há diferenças entre um 
estilista e um criador de moda: o estilista exerceria um trabalho limitado para a indústria têxtil, adaptando suas criações às 
tendências e possibilidades de produção e distribuição; já o criador de moda estaria mais próximo à ideia de alta costura, como 
um artista que trabalha sobre o corpo humano. In: KALIL, Gloria (org.). Fashion marketing: relação da moda com o mercado. 
São Paulo, SP: Editora SENAC, São Paulo, 2010, p. 19.
6.KALIL, G. (org.). Fashion marketing: relação da moda com o mercado. São Paulo, SP: SENAC São Paulo, 2010.
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... uma criatividade própria, diversificada e muito ligada a um 
lifestyle reconhecido como altamente desejável, conectado a 
uma ideia de felicidade, sol e sensualidade além de uma cul-
tura artesanal pronta para ser acionada e utilizada com forte 
valor agregável. (KALIL, 2010, p. 14)

O mesmo livro aborda as formas como o estilista Carlos Miele, que tem desfilado 
suas criações mundo afora, teria carregado para as suas coleções algumas ditas 
‘heranças brasileiras’, a saber: formas orgânicas, fluidas, cores e a liberdade para 
misturar materiais. Seriam estas características da moda brasileira? A ideia de iden-
tidade brasileira na moda ou de identidades regionais parece remeter mais a certos 
referenciais locais que inspiram a criação em moda – que podem ser elementos da 
natureza, manifestações culturais ou artísticas, tradições culturais, elementos deco-
rativos ou arquitetônicos, símbolos etc. –, do que propriamente a uma identidade 
representativa de um determinado grupo social. Outras vezes a ideia de identidade 
remete a técnicas, saber-fazer ou mesmo a matérias-primas encontradas localmente.

Por outro lado, ao refletir sobre a globalização, isto é, sobre o ‘encolhimento do 
mundo’, o designer Karim Rashid afirma que “não existe mais o design regional, pois 
as produções são globais, pensadas para todo o mundo” (RASHID, citado em KALIL, 
2010, p. 60). Assim, não existiriam mais territórios característicos de determinada 
cultura, pois as fronteiras estão se dissolvendo. Já na opinião de José Miguel Wisnik, 
uma característica brasileira seria a capacidade de juntar linguagens diferentes, 
juntar o verbal e o não verbal, atravessar fronteiras e não fixar uma identidade – a 
“nossa ambivalência é uma imensa potência” (WISNIK, citado em KALIL, 2010, p. 
67). Com opinião similar, Paulo Borges ressalta a importância de se trabalhar com 
as diversas facetas do país, o que significa valorizar a diversidade de criação. Para 
ele, “o Brasil tem vários ‘brasis’ e a moda não pode carregar apenas uma imagem” 
(BORGES, citado em KALIL, 2010, p. 72). 

INDÚSTRIA DA MODA X INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO 

Em artigo que traz uma proposta de estrutura de política pública para a configuração 
de uma cidade fashion, tendo Barcelona como estudo de caso, Erica Chilese e Antonio 
Russo7 definem ‘fashion’ como qualquer produto ou mercado caracterizado por um ele-
mento de estilo de vida curto (efêmero, diria Lipovetsky). Como conceito híbrido, define-se 
tanto como uma indústria com relações particulares com a produção e o consumo, como 
uma arena discursiva onde tópicos como identidade, gênero e sexualidade estão colo-
cados. Os autores operam uma interessante distinção entre indústria da moda (fashion 
industry) e indústria do vestuário (clothing industry): a primeira não inclui a fabricação 
de material básico, e sim o design e a produção de bens de alto conteúdo cultural e 

7.CHILESE, E. e RUSSO, A. Urban Fashion Policies: Lessons From The Barcelona Catwalk. Disponível em http://ideas.repec.
org/p/uto/eblawp/200803.html. Acesso janeiro 2011.

simbólico. Portanto, a ênfase na definição de ‘fashion’ está no design, na inovação, na 
carga simbólica inscrita na criação, no diálogo entre o criador e o contexto sociocultural 
em que está inserido.

 

MODA É CULTURA? 

Moda faz parte do universo da cultura, primeiramente porque pode ser entendida 
como uma forma de expressão cultural. Por meio da moda, o sujeito é reconhecido 
socialmente, ao mesmo tempo em que pode se diferenciar do todo. Como elemento 
de expressão individual, a moda traduz a cultura do indivíduo que, ao consumir moda, 
consome também uma rede de elementos subjetivos capaz de representá-lo em sua 
diversidade. Como forma de representação individual, a moda é capaz de expressar 
subjetividade, ser espelho de hábitos e gostos pessoais, revelar singularidades. Mas a 
moda também pode ser situada em um contexto maior, em uma dada sociedade, e ser 
vista como elemento de expressão coletiva, pela capacidade de transmitir valores, hábitos 
e costumes de um determinado grupo social, além de transgressões e rupturas. Assim, 
a moda expressa valores, ideias, modos de ser e agir, hábitos, costumes, poder, situação 
social – tanto coletivos, quanto individuais – situados em determinado tempo e espaço. 
Nesse sentido, é parte constituinte dos sistemas culturais vigentes, perpassando pelo 
campo social, econômico, político e ideológico.

Não existe um sentido único para a palavra ‘moda’, pois o termo adquire significados 
variados ao longo da história ocidental, além de abrigar múltiplas facetas. Se a moda pos-
sui uma dimensão de alto conteúdo cultural, simbólico e criativo, ela também possui uma 
vertente mercadológica, gerencial e de negócio, que se relaciona às suas possibilidades 
de inserção no mercado; além disso, há uma faceta tecnológica, ligada às possibilidades 
técnicas existentes em um determinado momento para a fabricação de tecidos, de uso 
de novas matérias-primas e cores. Em função de seu caráter de inovação, lançamento 
de novas tendências, rupturas com padrões antigos ou mesmo de ressignificação de 
elementos do passado, a moda dialoga constantemente com as artes. A moda também 
é parte integrante e representativa da diversidade cultural de um grupo social e um re-
levante segmento a ser tratado pelas políticas públicas, como expressão das mudanças 
culturais periódicas nos estilos de vestimenta e nos demais detalhes da ornamentação 
pessoal. Pode ser entendida como instrumento de diálogo entre valores culturais locais, 
nacionais e internacionais, mas também pode ser considerada pela importância econômi-
ca de vários de seus segmentos. Por ter forte potencial na geração de emprego e renda, 
hoje no Brasil não é raro ver a moda assumindo papel de mola propulsora em projetos 
sociais, o que a aproxima de uma perspectiva inclusiva.

 A partir da análise das palestras ministradas no “I Seminário Nacional da Moda”, 
realizado em Salvador, foi possível identificar alguns sentidos que podem ser atribuídos 
ao termo ‘moda’ no Brasil, dados por profissionais do setor, como por exemplo:

• Moda é cultura, pois tudo o que tem carga simbólica e ultra- 
 passa o funcional é do mundo da cultura.
• Moda é expressão cultural, artística, estética.
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• Moda é processo em construção, é processo de convergência  
 e inovação.
• A moda fala o espírito de um país por meio de sua cultura, de  
 sua criatividade e de sua diversidade.
• Moda é fator de geração de empregos que tem uma represen- 
 tação econômica e uma representação de inclusão social.
• Moda como expressão contemporânea da cultura material,  
 baseada em imaterialidades simbólicas.
• Moda geradora de benefícios múltiplos, inclusive econômicos.
• Moda como forma de inclusão social.
• Moda como agregado de significados. 
• Moda como forma dos indivíduos se colocarem diante do grupo.
• Moda como peça utilitária de uso, mas esteticamente traba- 
 lhada para ser também uma identidade, o símbolo de um co- 
 letivo representado pelo indivíduo que se veste de determinada  
 forma. 
• Moda como plataforma de convergência, onde comunicação,  
 negócio e expressão criativa têm que andar juntos.

MODA É ECONOMIA? 

O campo da Economia da Cultura é recente como área de produção de pensamento e 
ações práticas, vindo da esfera disciplinar da Ciência Econômica.  As primeiras inclina-
ções em direção à análise econômica da cultura vêm da Alemanha, no início do século 
XX, em especial a partir do artigo chamado “A arte e a economia”, publicado em 1910 
na revista acadêmica alemã “Volkwirtschafliche Blatter”, associado a outras publicações 
voltadas para esse tema8. A condição de marco inicial, a partir de um estudo mais for-
malizado das relações entre economia e cultura, pode ser atribuída a “Performing arts: 
the economic dilema”, de Baumol e Bowen (1966), que em uma abordagem típica da 
esfera conceitual do welfare state, procura compreender e elencar argumentos para 
ação pública no mercado de artes. Atualmente, a UNESCO, em seu “Creative Economy 
Report”, define Economia da Cultura como:

[Cultural Economics is].... the application of economic analysis to 
all of the creative and performing arts, the heritage and cultural 
industries, whether publicly or privately owned. It is concerned 
with the economic organization of the cultural sector and with 
the behavior of producers, consumers and governments in this 
sector. The subject includes a range of approaches, mainstream 
and radical, neoclassical, welfare economics, public policy and 
institutional economics” (UNESCO, 2010).

Por outro lado, no mesmo relatório, a Economia Criativa é definida como:

The “creative economy” is an evolving concept based on creative 
assets potentially generating economic growth and development. 
It can foster income-generation, job creation and export earnin-
gs while promoting social inclusion, cultural diversity and human 
development. It embraces economic, cultural and social aspects 
interacting with technology, intellectual property and tourism ob-
jectives. It is a set of knowledge-based economic activities with a 
development dimension and cross-cutting linkages at macro and 
micro levels to the overall economy. It is a feasible development 
option calling for innovative, multidisciplinary policy responses and 
interministerial action. At the heart of the creative economy are the 
creative industries. (UNESCO, 2010)

O ramo da ciência econômica que pode ser definido como economia da cultura toma 
corpo e se apresenta como um eficiente instrumental analítico em prol do deslinde de 
relevantes questões associadas aos efeitos econômicos da atividade cultural. 

O estudo em questão está vinculado à compreensão da cultura a partir de paradigmas 
quantitativos e qualitativos. Áreas correlatas podem estar relacionadas à geração de 
emprego e renda, investimentos, produção, balança comercial, gastos públicos, bem 
como a efeitos e motivações mais abrangentes, tais como a criação de atividades com 
valor cultural9 e externalidades positivas10, bem como a estruturação eficiente da condi-
ção de bem público das manifestações culturais. Dessa forma, o setor cultural amplia as 
perspectivas da análise econômica, agregando à lógica do valor de troca e suas variáveis 
a perspectiva do valor intrínseco, produzindo sentido que expande as relevantes variáveis 
quantitativas do setor. 

Assumimos, então, nesse documento, a demarcação desse campo em duas esferas: 
a primeira delas, marcadamente operacional, dá conta da aplicação do instrumental 
da economia no que se refere aos impactos econômicos da ação cultural, auferindo 
multiplicadores, emprego, renda e revelando operacionalmente quais os gargalos e vir-
tuosidades das cadeias produtivas desse setor, gerando recomendações em termos de 
políticas públicas; a segunda esfera, de caráter estruturante, diz respeito a lançar mão de 
fundamentos teóricos mais abrangentes para compreender o comportamento humano a 
partir de uma leitura histórica e conectada com outras ciências sociais, formando massa 
crítica para a consolidação da moda como elemento relevante na vida cultural brasileira.

Logo, para compreendermos o valor econômico da moda, trazemos alguns insights 
acerca da participação econômica do setor em termos de multiplicadores, valor agregado, 
geração de emprego e renda e virtuosidades econômicas em geral. Contudo, a dupla 

8. De acordo com Frey (2000):  Kindermanstet, Carl (1903):Volkswirtschaft und Kunst. Jena: Fische Drey, Paul (1910): Die 
wirtschaftlichen Grundlagen der Malkunst. Stuttgart y Berlín: Cotta; Haalck, Hans (1921): Die wirtschaftliche Struktur des 
deutschen Theaters, Universität Hamburg; Bröker, 

9. Quando nos referimos a valor cultural, trata-se de um conceito típico da Economia da Cultura quando se trata de valor 
simbólico que não pode ser expresso pela disposição de pagamento da teoria neoclássica. A alusão a traços de identidade, 
pertencimento e valor simbólico (não-monetário) é o que determina a conceituação desse termo.
10. Externalidades podem ser entendidas como os efeitos indiretos de atividades econômicas para os quais não há um mercado 
constituído, não sendo incorporados às decisões de produção. No caso das positivas, elas estão intimamente ligadas aos bens 
públicos, e devem ser incentivadas pelo Estado em função do acréscimo de bem-estar à coletividade. Por exemplo, a beleza 
de um monumento restaurado para uso de entorno turístico é uma externalidade positiva, na medida em que não há mercado 
formal constituído para a beleza no conjunto da realidade urbana.
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face de valores econômico-simbólicos deve ser levada em conta como fator que interfere 
tanto na esfera produtiva quanto nas demais instâncias de valoração. Para compreender 
o valor extraeconômico vinculado aos bens culturais aqui tratados como moda, a partir 
dessa definição instrumental, associamos o mesmo ao valor proveniente da expressão in-
dividual, atribuição de utilidade ao bem pelos agentes econômicos e preferências ligadas 
à existência de externalidades, constituição de bens públicos11, formação de bens meri-
tórios12 e formas de acumulação de capital simbólico13, que poderão contribuir para além 
dos aspectos monetários da compreensão do fenômeno de formação do valor econômico.

  Para Varian (2000), a principal característica das externalidades é que há bens com 
os quais as pessoas se importam e que não são necessariamente vendidos em mercados. 
Na presença de externalidades, o que o mercado pode oferecer é menor do que a neces-
sidade social de determinados bens. Quando as externalidades encontram-se presentes, 
o preço de uma mercadoria não necessariamente reflete seu valor social, sendo que, 
dessa forma, as empresas poderão vir a produzir quantidades excessivas (no caso das 
externalidades negativas) ou insuficientes (no caso das externalidades positivas). Dessa 
forma, o fornecimento desse tipo de bem pelo Estado justifica-se e é desejável do ponto 
de vista da gestão pública.

O bem cultural, fornecido a partir dos expedientes acima descritos, tem um caráter 
intrínseco de reprodutibilidade, em um processo que se assemelha à produção cientí-
fica, no que diz respeito à chamada economia das ideias, de forma que a produção de 
uma obra cultural possui custo fixo de produção e custo marginal zero (ou próximo de), 
com retornos crescentes à escala. Para dar um exemplo no âmbito da moda, o esforço 
inicial para fazer a implantação de um novo produto em moda é alto, pois é necessária a 
inspiração primária para construí-lo (ideia) somada ao investimento financeiro para sua 
viabilização; contudo, o investimento para reproduzi-lo é extremamente baixo, consti-
tuindo um custo marginal próximo de zero com retornos crescentes na medida em que 
aumenta a reprodução em escala. No que se refere ao setor cultural de maneira mais 
ampla, como o custo médio é alto em função dos elevados investimentos iniciais, o preço 
do ingresso (efetivo ou custo público se o equipamento tiver acessibilidade gratuita) não 
é dado pelo custo marginal e sim pelo médio, a confirmar os retornos positivos à escala. 

Argumenta-se que o custo marginal pode ser diferente de zero, na medida em que 
existem custos para a reprodução do consumo do espaço (custeio, manutenção etc.), 
o que é admissível na ótica do encadeamento da produção. Digamos que esses custos 
estão inseridos na fase rival da produção cultural, ou seja, a da comercialização. 

O que se percebe, então, é que um aspecto que se pode denominar como lado real da 
economia da cultura opera de acordo com perspectivas econômicas tradicionais associa-
das à formação do valor de mercado, no que diz respeito à reprodução do bem. Contudo, 
o lado da criação agrega, no sistema produtivo cultural, a inovação dada pela ideia, pela 
criação artística inicial, que transborda seus benefícios ao ambiente cultural, por vezes 
alterando definitivamente o savoir-faire de determinada prática cultural, transmitindo-o 

11. Bens de uso comum, por definição de consumo não rival e não excludente.
12. Bens de mérito são bens de satisfação aconselhável (cultura, escolaridade básica, vacinação, habitação social, etc.), dos 
quais o Estado assume a produção e fornecimento, mesmo que não haja um mercado constituído. Normalmente, os bens de 
mérito estão associados aos bens públicos por produzirem externalidades positivas. De acordo com Musgrave (1976), dada 
uma situação em que o consumidor tem informações incompletas, pode se tornar desejável a imposição temporária de um 
padrão de consumo, como parte de um processo de aprendizado, que permitirá, no futuro, decisões mais inteligentes, e, além 
disso, os indivíduos podem necessitar serem guiados, por não saberem das consequências de certas decisões de consumo.
13. De acordo com Harvey (1989). 

a sucessivas gerações de artistas e consumidores. 
Note-se que o implemento tecnológico no setor pode fazer parte desta ideia, à parte 

da argumentação de Baumol (1966), que reputava como não aplicáveis os efeitos da 
tecnologia sobre os processos de produção de bens culturais; todavia, não é condição 
necessária para tanto. As ideias podem ser a construção de um novo equipamento 
urbano-cultural, mas podem também ser a simples recombinação de insumos e meios 
de produção pré-existentes em um arranjo diferente no caso específico. Assim, o foco 
é que, mesmo em um ambiente de certa exclusão em sua comercialização, os bens 
culturais, além de gerar efeitos multiplicadores, fornecem um ambiente de acréscimo 
de bem-estar pela expansão do valor cultural. 

Throsby (2001) descreve esse fenômeno como o impulso da produção cultural, o 
que na essência difere os bens culturais dos demais, sendo que esse referido impulso 
materializa-se pela criatividade humana. Criatividade, ideias, impulso da produção cul-
tural são inovações agregadoras de bem-estar, em suma, significam desenvolvimento 
cultural, humano, econômico e social. Valores que se formam a partir das citadas práticas 
de cultura. 

Ainda, para o autor, o nível de bem-estar proporcionado pela produção dos bens cul-
turais vai além dos efeitos multiplicadores da atividade cultural. Para além dos reflexos 
na demanda agregada do país, as externalidades positivas fazem-se fortemente presentes 
a partir da constituição do capital cultural, o que está ligado a um sistema de ideais, 
tradições e crenças de um grupo, que proporciona um componente de bem-estar ao 
individuo a partir da caracterização de um grau de identidade com seus companheiros. 
Além disso, os conceitos de valor simbólico e intrínseco são condicionantes do valor 
econômico imaterial neste caso específico.

Ao empreender a análise econômica do setor cultural, Hercovici (2001) identifica 
alguns pressupostos que devem ser adotados para tornar coesa a abordagem. Eles 
constituem-se basicamente em: o bem cultural só pode ser compreendido se recolo-
cado em seu contexto histórico e sociológico, dependendo da época e do grupo social 
considerado – de acordo com a época em questão, um mesmo objeto estético pode ser 
considerado arte ou não (não considerando a análise do valor intrínseco); o conjunto das 
racionalidades culturais assemelha-se à racionalidade extra-econômica, ou seja, à lógica 
dos fins; cada produto cultural, mesmo quando produzido industrialmente, aparece e 
é percebido como único – apesar do mecanismo de formação de preços no mercado, 
seu valor de uso é único e aleatório; no setor cultural, o modo de inserção do trabalho 
é diferente dos outros setores da economia – os produtos culturais são heterogêneos e 
essa característica determinará a natureza e a dinâmica dos mercados culturais; por 
fim, a função do produto cultural é produzir sentido: o valor simbólico é determinante e 
precede, obrigatoriamente, o valor econômico, assim como o capital cultural.

A literatura econômica identifica o capital cultural como um estoque de ativos 
culturais que intertemporalmente dão origem a serviços culturais, tendo como exemplo 
principal o patrimônio cultural. Este é definido a partir dos ativos culturais tangíveis e 
intangíveis herdados das gerações anteriores e que, se conservados, serão passados às 
seguintes. Esse é o valor que está presente nos hábitos sociais de consumo, bastante 
expressos na moda, além da dimensão econômica tradicional de mercado. Os valores de 
ordem simbólica, expressos pelos elementos aqui definidos, aparecem como justificati-
vas coerentes para a ação pública nesse campo, seja regulando a atividade (de modo a 
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oferecer condições competitivas equânimes), seja contemplando indústrias nascentes e 
garantindo condições de inovação e chancela aos produtos locais.

Muito se tem discutido na atualidade sobre o conceito de Economia da Cultura, seus 
instrumentos e seu escopo de atuação. Particularmente esse ramo da ciência econômica 
funda-se a partir de elementos inseridos no que se convenciona chamar como a Nova 
Economia, fundada em pressupostos de criatividade e novos insumos sobre o produto 
físico da ação humana. Da mesma forma, o setor cultural como cadeia de produção 
mostra-se um profícuo repositório de virtuosidade no que toca ao valor cultural e econô-
mico. Em torno disso, diversos elementos se estruturam e podem ser objeto de análise, 
favorecendo o desenvolvimento de tecnologias. 

A política cultural, como elemento fundamental para o desenvolvimento humano, 
abrange diversos campos e objetivos. Esses campos podem ser lidos a partir de variados 
instrumentos conceituais, que vão desde a ciência política, passando pelas técnicas de 
planejamento até a economia da cultura, todos eles fornecendo tecnologias para a cons-
trução e implantação da política pública. Com esse enfoque, a política para a cultura 
deve responder a diretrizes estruturantes que, convertidas em metas, acabam por 
impactar na esfera social, produzindo resultados de ordem simbólica e material. Esse 
ciclo (opções democráticas – diretrizes – metas – impacto) permite diversas leituras, seja 
do ponto de vista de elementos imateriais, de preservação de bens de mérito e ainda de 
resultados que impactam na produção dos chamados efeitos multiplicadores, ou seja, 
geração de emprego e renda (impactos quantitativos). Quando falamos em economia da 
cultura, nos referimos a um dos mecanismos de tradução desses resultados e compre-
ensão da realidade como meio para a construção de políticas. Contudo, a leitura dessa 
realidade, quando feita pela ótica da economia, não está vinculada somente aos efeitos 
quantitativos, abrangendo também as questões de ordem imaterial no campo da constru-
ção de valores culturais e da diversidade. Nesta linha analítica, é possível afirmar que a 
Economia da Cultura fornece instrumentos para o estudo da formação de bens culturais 
e valores atinentes aos mesmos, que se transformam em bem-estar individual e coletivo. 
Esses valores podem ser de ordem macroeconômica, como o impacto em termos de 
produto, ou de ordem microeconômica, como a incorporação de utilidades (satisfação) 
individual como medida do bem-estar. Há um lado material, mensurável a partir dos 
impactos em termos de emprego e renda e outra face imaterial, que geralmente é 
tratada como o valor simbólico ou cultural. Disso decorre o fato de que, na valoração 
dos fenômenos culturais, existem dimensões demonstráveis as quais escapam do cálculo 
econômico e, no entanto, são importantes para a tomada de decisões e para a Economia 
como ciência em geral. 

Sob essa perspectiva, a importância da Economia da Cultura na esfera da Política 
Cultural pode ser descrita em dois níveis. Em um nível mais de superfície, afeto à teoria 
econômica tradicional, tem o papel de fornecer instrumentos que orientem o gestor para 
conhecer e atuar em uma realidade cotidiana. Disso decorrem funcionalidades, tais 
como: a microeconomia oferecendo meios para entender o valor a partir das utilidades 
individuais e das racionalidades comportamentais; a macroeconomia servindo aos estu-
dos de cadeia produtiva, a fim de que se faça possível compreender gargalos produtivos 
e os efeitos multiplicadores de emprego e renda; a economia industrial a dar suporte à 
compreensão das indústrias culturais e seus efeitos; a economia do setor público como 
ferramenta para compreender o papel dos instrumentos de incentivo e sistemas de re-

núncia fiscal; entre outras utilizações instrumentais da ciência econômica. 
Em um segundo nível, mais profundo e definidor de diretrizes e conceitos, a Economia 

da Cultura pode ser de grande valia para a Política Cultural, a partir do momento em que 
se admite a superação do paradigma econômico dominante na ciência econômica, o 
qual se propõe a-histórico e individualista. Isso não significa uma refundação da teoria, 
mas uma recuperação da possibilidade de compreendermos o valor econômico como um 
processo histórico de validação social e não apenas como uma expressão das decisões 
individuais de consumo.

Como norte do estudo aqui dirigido, objetivaremos a instrumentalização de políticas 
culturais para a moda em suas esferas econômico-simbólica e a partir do aporte concei-
tual e das informações produzidas no escopo desse trabalho. Naturalmente, entender 
a complexidade de uma cadeia produtiva que está fortemente ligada a um ambiente de 
criatividade, inovação e símbolos, implica em propor alternativas para a sua construção 
que extrapolem o ambiente econômico mais ordenado materialmente, qual seja, o têxtil 
e, em um segundo plano, o de confecções. Contudo, expandir a compreensão da cadeia 
produtiva da moda rumo a um ambiente de pluralização de elos criativos é caminho que 
só pode ser trilhado a partir da compreensão da direção e amplitude dos fluxos (elos) que 
estruturam caminhos de produção, os quais, em boa parte dos casos, partem da base 
produtiva industrial instalada. Ou seja, o produto do têxtil (final dessa cadeia produtiva) 
é, por vezes, insumo de confecções que, por sua vez, obtém valor agregado a partir da 
ação de um artista. Portanto, assume-se aqui a ideia de que um aprofundamento 
do conhecimento da estrutura produtiva do setor têxtil e de confecções, em escala 
nacional, deve ser ponto de partida para a compreensão dos caminhos promovidos 
pelas forças produtivas dadas pelo design, seja ele em escala industrial ou em caráter 
de inovação de micro e pequenas empresas e produtores individuais. 

ALINHAMENTO CONCEITUAL: ALGUNS CONCEITOS RELEVANTES 

1. O conceito de Economia Criativa tem se consolidado no mun-
 do, refletindo a mudança de paradigma de uma economia me- 
 nos centrada no tradicional modelo industrial e mais ligada à  
 geração de ideias, à criatividade, ao talento, ao desenvolvimento  
 de projetos comuns entre uma rede de atores, o que pressupõe  
 uma estreita aliança entre a economia e a cultura, além da pos- 
 sibilidade de consolidação de um desenvolvimento efetivamente  
 sustentável. 
 A moda é um setor chave nessa nova economia, como mostra  
 o estudo desenvolvido pela Firjan14 que buscou mapear a ca-
 deia da indústria criativa15 no Brasil, mostrando que essa ati-

14.“A cadeia da indústria criativa no Brasil”. Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). Disponível em: 
http://www.firjan.org.br/main.jsp?lumItemId=2C908CE9215B0DC40121737B1C8107C1&lumPageId=2C908CE9215B0DC40
121793770A2082A. Acesso em: 19/02/2011. O estudo, lançado em 2008, traz dados referentes ao ano de 2006.
15. A definição-guia de indústria criativa que assumiremos nesse trabalho é a de indústrias e empreendimentos que tenham 
origem na criatividade, a partir da aplicação do talento individual ou coletivo (grupos, cooperativas e clusters) sobre insumos 
econômicos, tornando essas competências capazes de gerar emprego, renda e desenvolvimento a partir de novos bens com 
valor em âmbito de propriedade intelectual. Esse conceito será aprofundado e instrumentalizado em um capítulo específico 
da pesquisa.
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 vidade corresponde a 16,4% do PIB nacional. Entre os setores  
 mapeados, a moda, a arquitetura e o design aparecem como o  
 núcleo responsável pela maior parcela da indústria criativa  
 nacional, respondendo por 82,8% do trabalho criativo no Brasil,  
 82,5% dos estabelecimentos e 73,9% da massa salarial. Mesmo  
 sendo um setor chave para o desenvolvimento da economia  
 criativa brasileira, a moda não tem recebido os necessários in- 
 vestimentos para que tal desenvolvimento se consubstancie.  
 Além disso, o entendimento da moda como instância simbólica  
 fundamental da cultura brasileira, patrimônio cultural do Brasil  
 – que, segundo o estilista Jum Nakao, expõe nossa caleidoscó- 
 pica formação miscigenada e a necessidade de fazer uma moda  
 simbólica dos nossos valores imateriais para atravessarmos a  
 superficialidade do espelho de nossa própria cultura –, determi- 
 na a sua aproximação do Ministério da Cultura e o desenvolvi- 
 mento de ações específicas no âmbito desse ministério. 

2. Especificamente o elo “Produção” da cadeia produtiva da moda 
 compreende dois tipos de processos que transformam o  
 produto inicial não-identificado (insumo) em produtos com  
 assinatura e ressignificados. São eles: a) Intervenção artística: 
 operação sobre um produto final da confecção que, 
 transformado por algum tipo de processo, obtêm agrega- 
 ção de valor (por exemplo, uma camiseta confeccionada sem  
 estampa que sofre intervenção no corte ou aplicação de  
 imagens); b) Confecção: criação de um produto com maior 
 nível de etapas produtivas, partindo do insumo têxtil ou de  
 materiais diversos, reproduzindo em escala menor toda uma  
 cadeia de etapas produtivas, muitas vezes semelhantes a  
 processos industriais.
 

Muito se fala ultimamente em economia criativa, economia da cultura, ou mesmo 
indústrias criativas. Também se ouve muito sobre a sociedade do conhecimento, a nova 
economia, a era da informação etc. O fato é que as sociedades atuais (diga-se, o mundo 
globalizado) passam por transformações radicais que se processam em suas raízes. Elas 
que, até recentemente, eram visceralmente arraigadas a paradigmas tradicionais como, 
por exemplo, o grande poder do estado, a hegemonia das grandes corporações e as di-
nastias de empresas de bases tradicionais, só para ficar com alguns, sofrem processos 
de transformação. É fácil compreender que a profusão desses novos conceitos decorre 
justamente desse processo transformador ainda em curso. O que eles – os conceitos 
– têm em comum, no entanto, é o fato de que todos gravitam em torno de uma ideia 
central: o desenvolvimento de uma economia com lastro na criatividade, na inovação, 
na informação, na cultura, nos valores humanos, nos saberes tradicionais, adepta da 
pluralidade e mais respeitosa com o meio ambiente. 

Trata-se realmente de um fenômeno contemporâneo. Economia e Criatividade, ao 
longo da história, tradicionalmente não ocupavam o mesmo campo de significação em 

nosso pensamento. Pensamos em economia e nos lembramos de empresários, bancos, 
investidores, autoridades governamentais, bolsas de valores e coisas do tipo; pensamos 
em criatividade e nos lembramos de artistas, escritores, designers, outsiders de maneira 
geral. Podemos atribuir isso à memória residual de um mundo que, como vemos, já não 
existe, mas subsiste em nossas mentes. 

A sociedade pós-industrial tem na propriedade intelectual um de seus principais pi-
lares econômicos. A inovação, a criatividade e a cultura são alguns dos principais ativos 
econômicos no mundo contemporâneo. As últimas décadas puseram em marcha uma 
revolução tecnológica tão radical que, além de transformar as dinâmicas das relações 
econômicas e sociais, alçaram esses valores a uma condição de protagonista na arena 
econômica. É nesse ponto que reside uma grande oportunidade: o fomento a um tipo 
de economia com maior potencial para a inclusão social e a promoção de uma 
relação mais equilibrada entre indivíduos e entre nações, considerando o aspecto 
democrático da cultura. 

A criatividade é inerente à condição humana; e a cultura é um dos ativos econômicos 
mais democráticos, sendo um dos fatores constituintes de todas as sociedades, inde-
pendentemente do seu estágio de desenvolvimento e prosperidade. Nem todos os povos 
dispõem de condições para a constituição de um parque tecnológico competitivo; não são 
muitas as sociedades detentoras de recursos para a adequada estruturação logística de 
apoio às indústrias de bases tradicionais; poucos países possuem, em escala suficiente, 
dinheiro e pessoas com alto nível de treinamento. No entanto, a cultura e a criatividade 
são, como dissemos, características essencialmente humanas, comuns a todos os povos. 
Vivemos um momento em que esses valores vão deixando de ser coadjuvantes para se 
tornar protagonistas no cenário econômico e, justamente por esse aspecto, a economia 
criativa tem sido compreendida como alavanca potencial para um novo tipo de 
desenvolvimento, socialmente mais justo e inclusivo. E o desafio que se apresenta é 
justamente o de se converter esse potencial em realidade.

O QUE JÁ É REALIDADE – ALGUNS NÚMEROS 

O potencial pleno de desenvolvimento da economia criativa é uma perspectiva, mas 
os números de hoje já são impressionantes. É insofismável a capacidade do setor cultu-
ral – e criativo de modo geral – de fomentar a economia. No final da década de 1990, a 
Fundação João Pinheiro realizou um estudo16 destacando a capacidade das indústrias 
culturais de gerar 160 postos de trabalho para cada milhão de reais investidos, resultado 
maior, por exemplo, que a indústria da construção civil. Em um trabalho mais recente 
realizado pelo Ministério da Cultura17, estimou-se que cerca de 320 mil empresas voltadas 
à produção cultural atuam no Brasil, gerando aproximadamente 1.600 mil empregos 
formais. Ou seja, as empresas relacionadas à cultura representam 5,7% do total de em-
presas brasileiras e são responsáveis, sozinhas, por 4% de todos os postos de trabalho. 

16. Fundação João Pinheiro (1998). Diagnóstico dos Investimentos em Cultura no Brasil – volume 3 (páginas 13 e 43)
17. Porta, P. (Ministério da Cultura / PRODEC). Economia da Cultura – Um Setor Estratégico para o País [http://www.cultura.
gov.br/site/wp-content/uploads/2008/04/texto-sobre-o-prodec-paula-porta.pdf]
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O mesmo trabalho apontou ainda que o salário médio mensal pago pelo setor cultural é 
de 5,1 salários mínimos, o que equivale à média do valor pago pela indústria e é 47% 
superior à média nacional. Isso se quisermos nos restringir ao Brasil. 

No restante do mundo, verifica-se um processo semelhante, expresso em números 
robustos, amplamente difundidos por entidades que se dedicam ao monitoramento desse 
setor econômico. Apenas para nos ater aos grandes números, o valor das exportações 
anuais desse segmento percebe um crescimento médio anual de 8,7% de participação 
no comércio global, tendo saltado de U$ 227 para U$ 424 bilhões apenas entre os anos 
de 1996 e 200518, atingindo uma participação de 7% no PIB mundial, sendo 3% nos 
países em desenvolvimento19. De acordo com a UNESCO20, o comércio de bens culturais 
saltou de US$ 39,3 bilhões para impressionantes US$ 59,2 bilhões entre os anos de 
1994 a 2002, praticamente dobrando o volume comercial.

OS EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS NA ÁREA DA MODA 

Além das virtudes já citadas acerca do valor econômico e do impacto positivo da econo-
mia gerada a partir da criatividade e da cultura, alguns de seus segmentos apresentam de 
maneira ainda mais destacada outros aspectos relevantes em relação ao desenvolvimento 
que promove inclusão em sentido amplo e não apenas crescimento. Nesse sentido, a 
cadeia produtiva da moda tem um valor dos mais interessantes. A UNCTAD (Conferência 
das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento), em seu quadro esquemático 
de classificação das indústrias criativas, insere o segmento da moda naquela que se 
configurou como a categoria das “criações funcionais” (Figura 1). 

18. UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development (2008) The Creative Economy Report (p. 106) [http://
www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf]
19. D’Almeida, F. e Alleman M. E. (2004) Les Industries Culturelles Des Pays Du Sud - Enjeux Du Projet de Convention Inter-
nationale Sur La Diversité Culturelle (página 21)
20. UIS - UNESCO Institute for Statistics - International Flows of Selected Cultural Goods and Services, 1994-2003 – Defining 
and Capturing the Flows of Global Cultural Trade (Montreal, 2005) (página 9) [http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/
IntlFlows_EN.pdf]

A categoria tem nome auto-explicativo: é funcional porque a moda pode ser usada. Tal 
categorização até pode ser questionada à medida que parece sobrevalorizar a compre-
ensão da moda como função de vestuário, podendo parecer para alguns que tal aspecto 
diminui um pouco o tamanho do seu valor cultural, ou seja, de expressão individual, 
coletiva, simbólica. De qualquer modo, ela aponta para uma característica que permeia 
a indústria da moda em todas as suas múltiplas faces: a moda é, por natureza, intensiva 
na aplicação de mão-de-obra. Parte disso resulta justamente do fato dela ser também 
funcional. 

Outro ponto muito importante a ser destacado é a fisionomia feminina do setor. A moda 
gera trabalho e renda para muitas mulheres, principalmente alguns grupos em condição 
de vulnerabilidade social e grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho, no-

ECONOMIA E CULTURA DA MODA NO BRASIL   24 > 25

INDÚSTRIAS 
CRIATIVAS

PATRIMÔNIO CULTURAL

Artesanato, expressões 
culturais tradicionais, 
festivais e 
 celebrações.ARTES VISUAIS

Pintura,escultura 
e fotografia.

EDIÇÃO E MÍDIA
IMPRESSA

Livros, imprensa
e outras 
publicações.

AUDIOVISUAL

Cinema, difusão,
televisão e o
rádio.

ARTES DRAMÁTICAS

Música, teatro, 
dança, ópera, 
marionetes,circo 
etc.

DESIGN

De moda, de interior,
gráfico e jóias.

NOVAS MÍDIAS

Conteúdo digital,
software, jogos
e animação.

SERVIÇOS CRIATIVOS

Arquitetura, 
propaganda,
P&D e serviços 
culturais.

Património Cultural

Artes

Mídia

Criações Funcionais



tadamente o mercado formal. Quando focalizamos os empreendimentos com viés social 
destacado, como são alguns dos casos apresentados adiante, o que se verifica é que, 
além da oportunidade de trabalho, geralmente, as participantes dos grupos de produção 
se integram num processo bastante mais virtuoso, onde se conquista um nível maior de 
auto-estima, empoderamento, autonomia e protagonismo. Não se tratam aqui de con-
ceitos difusos e utópicos. É realmente possível constatar transformações dessa natureza. 

Muitas vezes, o sistema de trabalho adotado proporciona a produção em casa ou com 
planejamento individual do emprego do tempo, possibilitando a conciliação do trabalho 
externo com os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos, o que, em situações 
convencionais se mostram fatores que inviabilizam o trabalho feminino. Em alguns casos, 
dependendo do processo criativo em curso nos diversos grupos de produção, a esse 
aspecto da organização do trabalho se soma o fato de que as mulheres lidam, direta 
e cotidianamente, com a produção de conteúdo simbólico, com certa freqüência (mas 
não necessariamente) lastreada em suas próprias raízes. O resultado é a combinação 
de geração de renda com a perspectiva de disseminação de ideias e práticas emanci-
patórias, em que a mulher se apresenta como principal agente de transformação de sua 
realidade, compreendendo suas raízes como um grande ativo cultural capaz de contribuir 
para o seu reposicionamento social em condição de maior dignidade e respeitabilidade. 
Assim, a moda pode e deve ser um elemento de promoção da equidade de gêneros 
e da emancipação feminina; e a formação técnica pode e deve operar a serviço da 
geração de uma consciência crítica; do despertar para novas possibilidades de inserção 
na sociedade. 

MODA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

A atenção que o Setor da Moda vem despertando nas instâncias governamentais, 
assim como a preocupação em inseri-la em ações e políticas públicas de cultura, pode 
ser entendida se levarmos em conta os documentos internacionais e nacionais que orien-
tam as políticas culturais, especialmente aqueles que valorizam a adoção de conceitos 
mais amplos de cultura. Por exemplo, a “Conferência Mundial sobre Políticas Culturais” 
(Mondiacult), realizada em 1982 no México, já preconizava a adoção de políticas que 
enfatizassem um conceito amplo, antropológico, de cultura, que incluísse não só as 
artes e as letras, mas também os modos de vida, os costumes e crenças, assim como 
os direitos humanos. Nesse evento, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura) passa a definir cultura como: 

... conjunto de características distintas espirituais, materiais, 
intelectuais e afetivas que caracterizam uma sociedade ou um 
grupo social. Abarca, além das artes e das letras, os modos de 
vida, os sistemas de valores, as tradições e as crenças.21

Apesar de não ser diretamente mencionada – pois são referências genéricas a aspectos 
culturais da sociedade – a moda pode ser inserida nessa definição ampliada de cultura. 
Outros documentos se referem diretamente à moda, assim como à arquitetura, ao design 
e ao artesanato, como elementos que fazem parte do corpo simbólico do país e que, 
portanto, devem ser objeto de atenção pelas instituições públicas de cultura (como os 
documentos da UNCTAD, citados anteriormente). Sob essa perspectiva, o Estado teria a 
obrigação de apoiar, incrementar, criar escolas de formação, criar linhas de crédito, dar 
visibilidade, potencializar, enfim, abrir todas as portas para que esses setores possam se 
desenvolver da maneira mais ampla possível. Nessa parte lançaremos um olhar sobre o 
marco legal brasileiro de referência no qual o Setor da Moda pode ser inserido.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

21. UNESCO – Definição extraída das conclusões da Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais (MONDIACULT, México, 
1982), da Comissão Mundial da Cultura e Desenvolvimento (Nossa Diversidade Criativa, 1995) e da Conferência Intergover-
namental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento (Estocolmo, 1998).

Seção II – Da Cultura
“Art. 215. O Estado garantirá a todos 

o pleno exercício dos direitos culturais e 
o acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a di-
fusão das manifestações culturais.

§ 1º - O Estado protegerá as manifes-
tações das culturas populares, indígenas 
e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório na-
cional.

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de 
datas comemorativas de alta significação 
para os diferentes segmentos étnicos na-
cionais.

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional 
de Cultura, de duração plurianual, visan-
do ao desenvolvimento cultural do País e 
à integração das ações do poder público 
que conduzem à: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 48, de 2005)

I – defesa e valorização do patrimônio 
cultural brasileiro;

II – produção, promoção e difusão de 
bens culturais; 

III – formação de pessoal qualificado 
para a gestão da cultura em suas múlti-
plas dimensões; 

IV – democratização do acesso aos bens 
de cultura; 

V – valorização da diversidade étnica  
e regional.”

“Art. 216. Constituem patrimônio cultu-
ral brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à iden-
tidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem:

I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edi-

ficações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais;

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológi-
co, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º - O Poder Público, com a colabo-
ração da comunidade, promoverá e pro-
tegerá o patrimônio cultural brasileiro, por 
meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras 
formas de acautelamento e preservação.

§ 2º - Cabem à administração pública, 
na forma da lei, a gestão da documenta-
ção governamental e as providências para 
franquear sua consulta a quantos dela ne-
cessitem.

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para 
a produção e o conhecimento de bens e 
valores culturais.

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio 
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cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 5º - Ficam tombados todos os docu-

mentos e os sítios detentores de reminis-
cências históricas dos antigos quilombos.

§ 6 º - É facultado aos Estados e ao Dis-
trito Federal vincular a fundo estadual de 
fomento à cultura até cinco décimos por 
cento de sua receita tributária líquida, para 
o financiamento de programas e projetos 
culturais, vedada a aplicação desses recur-
sos no pagamento de: (Incluído pela Emen-
da Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

I – despesas com pessoal e encargos 
sociais;

II – serviço da dívida; 
III – qualquer outra despesa corrente 

não vinculada diretamente aos investimen-
tos ou ações apoiados. 

A partir dos artigos da Constituição Brasileira de 1988, a moda pode ser entendida 
como uma forma de manifestação cultural que expressa características de grupos 
específicos, contribuindo para a constituição do patrimônio cultural brasileiro – pre-
cisando, portanto, ser valorizada, inventariada, registrada e difundida.

PLANO NACIONAL DE CULTURA – Lei Nº 12.343, de 2 de Dezembro de 2010 

CAPÍTULO II – DA DIVERSIDADE ESTRATÉGIAS E AÇÕES

2.1.13  Incentivar projetos de moda e vestuário que promovam 
conceitos estéticos baseados na diversidade e na aceitação social 
dos diferentes tipos físicos e de suas formas de expressão.
2.5.13  Promover e fomentar iniciativas de preservação da 
memória da moda, do vestuário e do design no Brasil, contri-
buindo para a valorização das práticas artesanais e industriais, 
rurais e urbanas.

MODA NA PESQUISA ECONOMIA E  
CULTURA DA MODA NO BRASIL 

A partir da sistematização dos dados obtidos ao longo da pesquisa, foi possível criar 
alguns eixos para orientar as etapas do trabalho e as diferentes perspectivas analíticas. 
Por exemplo, na eleição dos representantes para o Colegiado Setorial da Moda, ocorrida 
durante o “I Seminário de Cultura da Moda”, foram definidas as seguintes categorias 
para composição do Colegiado: eixo criativo, institucional (que englobava educacional e 
terceiro setor) e empresarial. Por outro lado, na etapa de mapeamento da moda no Brasil 
e em outros países (detalhamento a seguir) foram delineados seis eixos para sistematizar 
as informações coletadas:

• Inserção no Mercado / Sustentabilidade (espaços para novos  
 talentos; profissionalização; qualificação; divulgação)
• Institucionalização do Setor (organizações, programas e  
 publicações voltadas para o desenvolvimento do setor)
• Pesquisa, Dados e Indicadores (acesso à informação; produção  
 de conhecimento; pesquisas)
• Qualificação do Setor (qualificação técnica; apoio tecnológico;  
 incentivo à inovação e à criatividade; pesquisas; aproximação  
 com as artes; intercâmbio)
• Moda e Cidade (políticas de desenvolvimento urbano; criação  
 de pólos de inovação e criatividade; revitalização de áreas 
 urbanas)
• Novas Tendências (sustentabilidade, moda ética, eco-fashion, 
 upcycle, eco-design, cultura remix etc.)

Já a Análise SWOT das palestras ministradas no “I Seminário de Cultura da Moda” 
(a seguir) forneceu insumos para uma abordagem da moda a partir de cinco eixos rela-
cionados ao setor:

• Empreendedorismo em moda (moda como negócio e meio  
 de trabalho)
• Fashion (moda como representação simbólica e criatividade; 
 maneira de ser, estilo)
• Inclusão social (moda como instrumento na luta contra a 
 exclusão social e geradora de benefícios diversos)
• Intervenção urbana (moda em sua relação dialógica com a 
 cidade e com o patrimônio cultural)
• Pesquisa / produção de informação e conhecimento (moda 
 como objeto de estudo)
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No estudo para elaboração da proposta de cadeia produtiva para a moda, o setor foi 
analisado sob um duplo entendimento – os impactos econômicos relacionados ao setor 
da moda (geração de emprego e renda, investimentos, produção, balança comercial 
etc.), mas também por efeitos e motivações mais abrangentes, da moda como elemento 
relevante na vida cultural brasileira. Se sintetizarmos os elementos acima, é possível traçar 
os seguintes vetores para orientar uma ação pública para o Setor da Moda:

CRIAÇÃO
Apoio a novos talentos, incentivo à inovação e criatividade.

FORMAÇÃO
Qualificação técnica, profissionalização, aproximação às lingua-
gens artísticas.

EMPREENDEDORISMO 
Apoio à criação, manutenção e ampliação de novos negócios.

INSTITUCIONALIZAÇÃO
Regulamentação, apoio técnico e institucional, criação de canais 
de representação.

PESQUISA
Informação, produção de conhecimento, pesquisa.

INTERVENÇÃO URBANA
Políticas e programas de desenvolvimento urbano, pólos de ino-
vação, revitalização de áreas degradadas.

INCLUSÃO SOCIAL 
Geração de benefícios sociais.
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Este capítulo reúne os resultados dos levantamentos de dados, estudos, pesquisas e 
análises efetuadas sobre o setor da moda. Abrange o mapeamento da moda em alguns 
países, a construção da proposta de cadeia produtiva para o setor, a análise SWOT efe-
tuada a partir das palestras ministradas no seminário de Salvador e de entrevistas com 
agentes-chaves do setor, de alguns estudos de caso, bem como da análise tributária e 
da legislação atinente às atividades do setor.

MAPEAMENTO: A MODA EM ALGUNS PAÍSES

Para entender as diversas facetas da moda e que ações vêm sendo realizadas para 
o seu desenvolvimento dentro do conceito de economia criativa, buscamos mapear no 
Brasil e em outros países do mundo organizações, experiências e projetos interessantes 
que podem trazer subsídios para a criação de diretrizes para o desenvolvimento do setor 
no Brasil22. Tal pesquisa não pretendeu ser exaustiva, apesar de sua abrangência. A partir 
daí, foram identificadas linhas de força que permitiram congregar tais organizações, ex-
periências e projetos a partir das informações obtidas, ressaltando-se que tais eixos não 
são excludentes entre si e poderiam ter sido agregados de outra maneira. Procurou-se 
organizar e estruturar as informações de maneira a criar grandes eixos norteadores dos 
projetos mapeados. 

Algumas questões apareceram de maneira recorrente: a necessidade de criação de 
plataformas para divulgar novos talentos; a importância de se construir incubadoras 
para novos projetos de maneira a profissionalizar e permitir ações empreendedoras; o 
desenvolvimento de interfaces entre moda e educação para a formação e a capacita-
ção profissional; a profissionalização empresarial; o desenvolvimento de interfaces entre 
moda e tecnologia; o financiamento para o setor, além de leis de fomento e prêmios; a 
criação ou a reconfiguração das bases de dados atuais como instrumento fundamental 
de política pública e para o conhecimento efetivo do setor; a institucionalização do setor, 
o que reflete uma nova relação estabelecida entre o Estado e a sociedade civil; o apro-
fundamento do diálogo entre os designers e os grupos e comunidades que detém uma 
expertise na confecção artesanal para que ambos se desenvolvam a partir dessa relação 
dialógica (cultura remix); o diálogo entre o local e o global, o que tem determinado que 

22. As organizações, experiências e projetos identificados na pesquisa encontram-se detalhados nos anexos; ao longo do texto, 
foram destacados em box casos exemplares que ilustram alguns dos pontos em questão.
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as experiências mapeadas estejam centradas substancialmente em cidades e baseadas 
em talentos locais. A partir dessa primeira aproximação ao universo da moda em alguns 
países, foram estabelecidos seis eixos para sistematizar as informações coletadas:

• INSERÇÃO NO MERCADO / SUSTENTABILIDADE
• INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SETOR
• PESQUISA, DADOS E INDICADORES
• QUALIFICAÇÃO DO SETOR 
• MODA E CIDADE
• NOVAS TENDÊNCIAS

O eixo Inserção no Mercado/Sustentabilidade relaciona-se a programas, projetos, 
eventos e outras iniciativas que buscam:

• Criar espaços para quem está começando a atuar no setor.
• Apoiar espaços alternativos de moda.
• Fomentar a formalização de empresas.
• Reconhecer novos talentos pelo design inovador.
• Promover a profissionalização do setor.
• Divulgar a produção nacional.
• Inserir a indústria da moda do país no mercado global.
• Criar formas alternativas e inventivas de acesso a mercados 
 mais ricos e exigentes.
• Criar condições para que as pessoas tenham oportunidade de 
 desenvolver um trabalho com qualidade. Estimular a inovação 
 e o crescimento do setor; a atração de visitantes; o incremento 
 do turismo.

MODO BRUSSELS 
O Modo promove o trabalho de designers 
de moda de Bruxelas por meio de um prê-
mio anual e de um festival de moda cha-
mado “Parcours Modo”. 

PARCOURS MODO
Todo ano, no mesmo período, estilistas 
amadores, profissionais, jornalistas, apai-
xonados ou apenas curiosos (re)desco-
brem o coração da moda de Bruxelas de 
ontem e de hoje com o “Modo Brussels’ 
Designers’ Trail”. 

O BRUSSELS’ DESIGNERS’ TRAIL é 
uma celebração de moda em toda a sua 
excentricidade criativa. Ao longo de três 
dias, as vitrines da cidade e seus lugares 
secretos são entregues a jovens e velhos 
talentos criativos em uma competição livre. 
Modelos desfilam ao longo de passarelas 
improvisadas detrás de uma janela de vidro 
de uma loja de móveis; instalações de arte 
permitem a estilistas estabelecidos mostrar 
um lado diferente de sua visão.

101% BRUSSELS FASHION
Programa de criação de moda que ajuda 
a promover o trabalho de talentos de de-
sign local no mercado internacional. Sob 
direção artística do Modo, o trabalho de 
designers que vivem e trabalham na capi-
tal é promovido na cena internacional por 
meio de eventos, apresentações e desfiles.
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ESTÔNIA
Apoiar as indústrias criativas é uma das 
sete áreas prioritárias dentro dos objetivos 
estratégicos, ao lado do apoio à interna-
cionalização, inovação, acesso ao capital, 
a criação de novos negócios, transferência 
de conhecimento e de tecnologia e o de-
senvolvimento do turismo.

Os projetos criados incluem “Tallinn Cre-
ative Incubator”, “Tartu Centre for Creative 
Industries”, “Estonian Design Centre”, “Es-
tonian Centre of Architecture”, “Creative 
Industries Development Centre within”, 
“Tallinn Cultural Cauldron”, “Creative  
Incubator” em Viljandi e “Estonian Film  
Digitalization (postproduction) Centre”.

A CASA DE CRIADORES surgiu em 1997, 
quando um grupo de jovens estilistas de-
cidiu, em parceria com o jornalista André 
Hidalgo, promover um evento para lançar 
suas novas coleções. 
O objetivo principal era criar um espaço 
que permitisse a esses estilistas uma pro-
ximidade maior com o mercado da moda 
brasileira.

MAPPING CREATIVE INDUSTRIES IN 
ESTONIA, LATVIA AND LITHUANIA 
As discussões iniciais focaram-se na deli-
mitação do campo de indústrias criativas 
e culturais e que políticas adotar para de-
senvolver o setor. Moda entra na rubrica 
de design.

O eixo Institucionalização do Setor reúne organizações voltadas para o desenvol-
vimento do setor, além de associações de classe, programas diversos e publicações.
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O eixo Pesquisa, Dados e Indicadores reúne pesquisas e dados que favorecem o 
acesso à informação de moda (democratização da informação; subsídios para a elabora-
ção de políticas para o setor). Exemplos de dados: contribuições do setor da moda para 
o Produto Interno Bruto – PIB; geração de empregos e renda; salários nas indústrias 
criativas; número de empresas; exportações e importações, entre outras.

PANORAMA SETORIAL. ESTUDO 
PROSPECTIVO SETORIAL –   
TÊXTIL E CONFECÇÃO 
Diagnóstico sobre o setor têxtil e de con-
fecção brasileiro, publicado pela Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI).
Tradicionalmente voltada para o consumo 
interno, a indústria têxtil e de confecção 
brasileira começa a perceber os efeitos das 
mudanças da cadeia de valor global que 
vêm alterando as estruturas socioeconô-
micas do setor em todo o mundo.

LES INDUSTRIES CRÉATIVES EN 
ÎLE-DE-FRANCE : UN NOUVEAU 
REGARD SUR LA MÉTROPOLE 
O estudo aborda a questão da economia 
das indústrias criativas, seu dinamismo e 
localização na Île-de-France. 
Amplia o campo de estudos do impacto 
econômico das indústrias culturais para o 
campo de análise de concepção inglesa 
das indústrias criativas.

THE ‘VALUE OF THE UK FASHION  
INDUSTRY’ REPORT 
Relatório que analisa a amplitude e o valor 
econômico da indústria da moda no Reino 
Unido em 2008 e 2009. 
Destaque ao papel fundamental do de-
sign britânico de vanguarda e da London 
Fashion Week, como motor de inovação e 
crescimento da indústria da moda.

O eixo Qualificação do Setor inclui programas e publicações vol-
tadas para:

• O apoio à qualificação de profissionais da área. 
• A qualificação da produção.
• O apoio tecnológico.
• O incentivo à inovação e à criatividade (parcerias, eventos 
 nacionais e internacionais, formação, pesquisa, intercâmbio, 
 premiações...).
• Pesquisas de materiais, técnicas, modelagem.
• Uma aproximação com a arte.
• A interação com outros segmentos culturais.
• O intercâmbio entre designers de moda e grupos locais ligados 
 ao artesanato e à cultura popular.
• O uso de técnicas tradicionais com materiais contemporâneos.
• O estímulo à diversidade cultural e técnica de processos  
 artesanais.
• A formação e emprego de talentos voltados para a produção 
 de inovações.

PROJETO TALENTOS DO BRASIL 
Gerido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e pelo SEBRAE, em parceria com 
o Programa Texbrasil, o projeto tem por 
objetivo incentivar o trabalho e a renda 
nas comunidades rurais a partir da moda 
artesanal, com foco na “emancipação 
sustentável”. Realização de oficinas com 
a participação de estilistas e designers re-
conhecidos no Brasil e no exterior. Feiras 
para exposição dos trabalhos das borda-
deiras e labirinteiras.
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No eixo Moda e Cidade há iniciativas relacionadas à moda que dialogam com as ci-
dades, por exemplo: políticas de desenvolvimento urbano; criação de pólos de inovação 
e criatividade; intervenções para revitalização de áreas urbanas por meio de atividades 
relacionadas à moda e design; indústria da moda e suas relações com o lugar; ideia de 
cidade fashion, cluster fashion, distritos de conhecimento; noção de cidade criativa, 
ênfase nas conexões entre lugar, cultura e economia; moda de rua (street wear).

RED LIGHT FASHION  
AMSTERDAM PROJECT 
Iniciativa da Cidade de Amsterdã, da NV 
Stadsgoed (construtora) e da HTNK (fun-
dação ligada à moda). Atuação pontual no 
Distrito da Luz Vermelha, um dos pontos 
de maior turismo da cidade; zona de pros-
tituição “legal”, sex shops, casas de strip-
tease, casas noturnas. 
Problema com prostituição ilegal começou 
a aparecer na região; a cidade dá início ao 
projeto de incentivo à economia criativa. 
Alguns imóveis com suas enormes vitrines 
(marca da região, onde as prostitutas se 
exibem aos passantes), quando desocupa-
dos, foram entregues a 16 novos talentos, 
escolhidos pela HTNK que já desenvolvia o 
projeto “Turning talent into business”, com 
o objetivo de selecionar os mais talentosos 
designers de moda da Holanda e dar su-
porte para que se tornassem empreende-
dores independentes.

O eixo Novas tendências reúne iniciativas que trazem novos conceitos relacionados 
à moda: sustentabilidade, moda ética, eco-fashion, upcycle, eco-design, cultura remix 
(compartilhamento, cooperação), entre outros.

MODA ÉTICA / ECO-FASHION / 
UPCYCLE ESTETHICA:  
SALÃO DE MODA ÉTICA DA 
LONDON FASHION WEEK. 
Estethica: salão de moda ética da London 
Fashion Week. 
Upcycle significa transformar algo que 
está no fim de sua vida útil ou que vai vi-
rar lixo em algo novo, sem precisar passar 
pelo processo físico ou químico de recicla-
gem. O material é usado tal qual ele é. As 
iniciativas têm um único objetivo: “tornar 
a indústria da moda mais sustentável e 
fazer as pessoas entenderem que moda 
ética é não só um nicho, mas o começo 
de uma atitude da indústria, que deve se 
tornar realidade também dentro das gran-
des marcas”. 
 

INDICADORES DO SETOR: UM OLHAR SOBRE  
A INDÚSTRIA TÊXTIL COMO SUBSÍDIO  
E INSUMO À CADEIA DA MODA NO BRASIL

Os estilistas têm evoluído muito, porém o mercado consumidor 
não. Como a moda enquanto negócio tem que se modular pelo 
mercado, lamentavelmente estamos parados. A moda no Brasil 
ainda é incipiente, portanto é compreensível que ainda não haja 
uma identificação do consumidor. Os novos estilistas brasileiros 
têm feito sua parte. Existem muitos talentos. A cara da moda de-
penderá da maturidade deste consumidor em se reconhecer no 
espelho como brasileiro e assumir os estilistas locais como sua 
imagem. É um processo que atualmente se encontra em fase de 
ajuste e aproximação. Imagem e identificação. (Jum Nakao)
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Na década de 1990, o setor carregava alguns empecilhos associados à ausência de 
estratégias sólidas que permitissem a consolidação de parcerias e de redes empresariais 
nas diversas etapas produtivas. Além disso, a baixa informatização e agilidade do setor 
em responder às novas demandas, a produção característica em grandes lotes e o baixo 
investimento em criação e em design, também afetaram negativamente o setor (COSTA 
e ROCHA, 2009).

Ainda que muitas dessas dificuldades não tenham sido solucionadas, a indústria têxtil 
mantém importante participação na economia brasileira. Em 1997, segundo o IBGE, re-
presentava 14% dos empregos gerados pela indústria de transformação, que passaram 
a 17,3%, em 2007. Esses dados revelam a importância do consumo interno para o setor, 
dado que a participação em exportações não chega a ter representatividade.

Segundo os dados das Nações Unidas relatados pela ABDI, o consumo de peças de 
vestuário no Brasil apresentou-se estável nos últimos anos. Em 2000, o consumo interno 
significou cerca de 5,9 bilhões de peças. Entre 2001 e 2009, essa quantidade variou de 
5,4 a 5,7 bilhões por ano, recuperando o patamar mais elevado em 2007, com o gasto 
de 5,9 bilhões de peças novamente. A produtividade de vestuário aumentou considera-
velmente, se considerarmos a década anterior, já que no ano de 1990, apresentou um 
consumo de 2,6 bilhões de peças (menos que a metade de 2007). O primeiro aumento 
considerável aconteceu em 1995, passando a 4,4 bilhões e, em seguida, em 1998, 
atingindo 5,1 bilhões de peças de vestuário.

Evolução dos investimentos em máquinas na cadeia têxtil 23

Grau de importância das inovações em aspectos associados ao mercado 24

Fonte: ABIMAG/IEMI 2007/Prochnik 2002

23. Gráfico retirado da página 147 do livro Panorama setorial têxtil e confecção./ Agência Brasileira de Desenvolvimento Indus-
trial, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. – Brasília: Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial, 2008.

24. Gráfico retirado da página 131 do livro Panorama setorial têxtil e confecção./ Agência Brasileira de Desenvolvimento Indus-
trial, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. – Brasília : Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2008

O atual cenário mundial apresenta crescente aumento do consumo por tecidos e por 
confecções, induzindo perspectivas positivas ao setor têxtil. No entanto, a participação 
brasileira no comércio mundial reduziu-se na última década. Em 1997, o país partici-
pava de 0,7% do mercado mundial, passando, em 2007, para 0,3% (COSTA e ROCHA, 
2009). Essa redução é atribuída a algumas ameaças externas – como a intensificação 
da China no comércio mundial – e a algumas fraquezas internas associadas ao processo 
de produção têxtil brasileiro.

Fonte: elaborado com dados da PINTEC 2006 (IBGE 2007)
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Nesse contexto, o Sudeste é responsável por praticamente metade do consumo de 
roupas e de calçados do país. Em 2006, foram vendidos 31,9 bilhões de reais na região, 
sendo o maior percentual em roupas infantis. Neste mesmo ano, o consumo nas demais 
regiões representou 3,96 bilhões de reais, no Norte; 5,4 bilhões, no Centro-oeste; 11,8 
bilhões, no Nordeste; e 11,3 bilhões no Sul. Algumas características peculiares do con-
sumo por região se mostraram no Norte e no Nordeste do país, cujo percentual de gasto 
com roupas masculinas superou o de roupas femininas. Ao contrário, as regiões Sul e 
Centro-oeste tiveram um consumo similar entre roupas femininas, masculinas e infantis. 

A Receita Federal do Brasil diferencia têxtil e confeccionado, segundo a Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. O primeiro – CNAE 17 – compreende as 
indústrias de fios e de linhas, de acabamentos em tecidos e em fios, bem como as em-
presas de artigos têxteis, que inclui fábricas e prestadoras de serviços como texturização, 
tinturaria ou estamparia. O segundo – CNAE 18 – abrange a confecção de peças de 
vestuário, de camisetas, de roupas íntimas, de acessórios, entre outros.

A proporção entre têxteis e confeccionados, dentro das regiões, apresenta variações de 
11 a 22,4% e de 77,2 a 89%, respectivamente. As regiões Sul e Sudeste assemelham-
se na distribuição percentual dessas duas etapas produtivas. Ao contrário, na região 
Centro-Oeste, há um acúmulo de produção de confeccionados (89%) comparando-se à 
de têxteis (11%). Essa relação é menor no Norte, já que o número de fábricas de têxteis 
(22,4%) se aproxima mais ao número de empresas de confecção (77,6%). O gráfico a 
seguir representa esses dados.

Percentual dos gastos nacionais em roupas e calçados por região em 2006 25 

Número de fábricas de produtos têxteis por região do Brasil, em 2005

Elaboração: IPTM com dados da Gazeta Mercantil

Número de empresas de confeccionados por região do Brasil, em 2005

Fonte: ABDI/RAIS – Construção própria

Fonte: ABDI/RAIS – Construção própria

Segundo os dados da RAIS de 2005, relatados no Panorama Setorial Têxtil e Confecção 
de 2008, da ABDI, a maior concentração de empresas do setor localizava-se no Sudeste 
do Brasil. A região sediava 5.927 fábricas de produtos têxteis e 21.719 empresas de 
confecção de artigos de vestuários e de acessórios, que, proporcionalmente, demonstram 
21,4 e 78,6%, respectivamente. A região Sul do país é responsável pela segunda maior 
concentração, com 3.215 fábricas e 11.485 empresas de confecção (quase a metade 
da quantidade de confeccionados do Sudeste). Em terceira posição, o Nordeste agrega 
1.121 fábricas de têxteis e 5.514 empresas de confecção, seguido pela região Centro-
Oeste e Norte, com 370 e 102 fábricas e 2.994 e 354 confeccionados, respectivamente. 
Os gráficos a seguir contemplam essa comparação entre as regiões brasileiras:

25. Gráfico retirado da página 179 do livro Panorama setorial têxtil e confecção./ Agência Brasileira de Desenvolvimento Indus-
trial, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. – Brasília : Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2008
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Percentual de fábricas de produtos têxteis e de empresas de confeccionados por 
região do Brasil, em 2005

Estrutura da cadeia produtiva têxtil e de confecção

Fonte: BNDES, 2009 – Relatório Panorama da Cadeia Produtiva
Têxtil e de Confecções e a Questão da Inovação

Fonte: ABDI/RAIS – Construção própria

O gráfico acima dá a dimensão da diferença entre o total da indústria têxtil, elo final da 
primeira fase, que oferece substrato produtivo à agregação de valor na confecção, fase 
seguinte. A distribuição regional dessas duas etapas representativas da cadeia produtiva 
têxtil nos ressalta a importância de se investigar os incentivos e os entraves existentes 
nessa transição do têxtil para a confecção. A estrutura da cadeia produtiva têxtil tem início 
a partir da produção de fibras, matéria-prima para a fiação. Elas podem ser naturais (algo-
dão, seda, linho, juta, lã), artificiais (viscose, acetato) ou sintéticas (poliéster, náilon, lycra, 
polipropileno, elastano). Os fios, utilizados na tecelagem ou na malharia, são insumos 
para a produção dos tecidos que passarão pelo beneficiamento/acabamento e, assim, 
seguirão para a confecção. O produto final se destinará aos artigos da linha “lar” (cama, 
mesa e banho), do vestuário ou técnicos (revestimento de automóveis, aviões, embala-
gens). A figura a seguir exemplifica a estrutura da cadeia produtiva têxtil e de confecção:

Ampliando a estrutura da figura acima, pode-se dimensionar a cadeia de produção 
têxtil, que engloba a cadeia produtiva e outras áreas, das quais ocorrem relações mútu-
as de dependência. Assim, o reuso interno, os serviços nacionais, os investimentos de 
pesquisas e desenvolvimento e os insumos nacionais e importados constituem a base 
da cadeia de produção representada na próxima figura. Das atividades a montante (na 
entrada do processo produtivo), os serviços e os insumos nacionais são os componentes 
de maior relevância. No primeiro, estão os serviços nacionais mais importantes, como 
seguros, regulação fiscal, transporte, transações bancárias, telecomunicações e, prin-
cipalmente, mercado atacadista. No segundo, estão as fibras sintéticas, os produtos 
químicos, os produtos auxiliares, os fios, os tecidos, os não tecidos e outros insumos, 
dos quais se destaca o algodão. A figura a seguir representa essa cadeia de produção:
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Das atividades a jusante (que estão na saída do processo produtivo, considerando o 
percurso do produto) encontra-se a reciclagem (ou desuso), as aplicações em outras 
indústrias e, com maior participação, o consumo interno e externo. Também são inseridos 
na cadeia, como agregação de valor, elementos importantes como salários, lucros, juros 
e depreciações. 

A cadeia produtiva que apresentamos acima, diz respeito à etapa têxtil, que oferece 
insumos à agregação de valor e produção no campo da cadeia produtiva e criativa da 
moda. Compreender essa etapa significa conhecer o principal insumo da produção de 
moda, na medida em que, além de ser concorrente em alguma instância, essa indústria 
calibra boa parte dos custos de produção da moda e confecção. Assim, esse é o elemento 
referencial para o início da esfera produtiva da economia e cultura da moda no Brasil.

Cadeia de produção têxtil e de confeccionados

Fonte: ABDI – Panorama Setorial Têxtil e Confecção – construção própria.
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CAPITAL HUMANO E MODA 

O mundo não precisa de mais roupas, o mundo precisa de pes-
soas melhores. Mas como transformar as pessoas? Acredito que 
o caminho seja a educação e a cultura. Em moda somos todos 
muito iletrados, alfabetizados apenas no sentido de sermos con-
sumidores, mas totalmente sem capacidade de leitura e inter-
pretação. Existe uma grande diferença entre alfabetizar e educar. 
Tenho me dedicado à esta educação, pois  de que adianta poesia 
se a escrita não é compreendida? (Depoimento de Jum Nakao aos 
autores desta Pesquisa)

 
Um segundo indicador, aqui arrolado, diz respeito ao capital humano, que assumimos 

como insumo básico para o implemento tecnológico no campo da formação de tendên-
cias e aprimoramento (ou incorporação) na produção de moda. Assim, em uma leitura 
preliminar, construímos um diagnóstico da formação nessa área no Brasil (ver no Anexo 
IV). Conforme os dados do Ministério da Educação sobre Ensino Superior no Brasil, a 
região Sudeste sedia 52 Faculdades ou Universidades que têm cursos de graduação na 
área da moda. A distribuição desses cursos na região é desigual, tendo em vista que o 
Estado de São Paulo concentra a maioria dos cursos (31), e os Estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo oferecem apenas 12, 5 e 4 opções, respectivamente, de 
formação superior na área. O Sul do país é a segunda principal região para a formação 
de profissionais do setor, sediando 38 cursos, sendo 16 situados em Santa Catarina e 
11 no Paraná e no Rio Grande do Sul. A terceira região – Nordeste – oferece 21 cursos 
em 7 unidades federativas, das quais se destacam Bahia, com 6 opções, Ceará e Per-
nambuco, com 5 cada. A região Centro-Oeste, penúltima na classificação quantitativa 
de graduação da Moda, sedia 12 cursos, dos quais 5 se localizam em Goiás. Por fim, a 
região Norte proporciona somente 4 opções de graduação em Moda, que se destinam aos 
estados do Pará e do Amazonas, o que poderia explicar a menor proporção de empresas 
de confeccionados do país. A tabela a seguir quantifica os cursos de Ensino Superior de 
Moda, Estilismo ou Design de Moda, por região ou por unidade federativa, conforme os 
dados do Ministério da Educação:



Tabela – Números de cursos de graduação em Moda, Estilismo ou Design de Moda 
por região e por estados

Região / Estado  Graduação  

NORTE
PA
AP
RO
AC
AM
RR

NORDESTE
BA
SE
AL
PE
PB
RN
CE
PI
MA

CENTRO-OESTE
MS
MT
GO
DF

SUDESTE
SP
RJ
MG
ES

SUL
RS
SC
PR

BRASIL

4
2
0
0
0
2
0

21
6
0
1
5
1
0
5
2
1

12
2
1
5
4

52
31
5
12
4

38
11
16
11

127

Fonte: MEC – consultado em dez/2010.

A CADEIA PRODUTIVA DA MODA: 
UMA PROPOSIÇÃO INICIAL

De um modo geral, a moda como conceito influencia diversas etapas da cadeia 
produtiva do têxtil, desde a fabricação dos fios até o produto final. A indústria química, 
por exemplo, pode ser orientada quanto à melhor produção de insumos, textura dos 
fios ou colorações. As pesquisas em desenvolvimento e inovação também incluem o 
design criativo e as modelagens. A caracterização das peças de vestuários e dos tecidos 
também pode ser um fator de fortalecimento do mercado externo, tendo em vista que 
as especificidades das peças e dos acessórios exportados diminuem a suscetibilidade 
das exportações ao preço, à competição externa e às taxas cambias; ao contrário do 
vestuário e do tecido comum, característicos da produção focada na quantidade e 
no custo baixo. Semelhantemente, a demanda interna também é fortalecida, quando 
há uma identificação do consumidor com o design agregado à roupa. A figura abaixo 
procura ilustrar essas interrelações:

Figura – Participação da moda nas etapas da cadeia têxtil

Junto a essa relação com a cadeia de produção, a moda também pode tanto influenciar 
quanto ser influenciada pelo mercado. A produção criativa do design pode oferecer ao 
comércio do vestuário as tendências que serão seguidas pelos consumidores. Por outro 
lado, os compradores podem demandar roupas e acessórios que atendam suas escolhas 
e gostos individuais ou coletivos.

A expressão ‘ditar tendência’ me soa estranha e reducionista, onde 
o observador é colocado numa posição passiva de seguir, reprodu-
zir a linguagem do outro. Mas esta é a realidade do pensamento 
de um país como o nosso que infelizmente acredita e segue ten-
dências. (Depoimento de Jum Nakao aos autores desta Pesquisa)

A compreensão das dificuldades e das potencialidades da cadeia produtiva aponta 
a necessidade da mesma ser compreendida a partir da economia criativa, assumindo 
o protagonismo da cultura nos produtos e serviços oferecidos pelas indústrias criativas, 

A formação de profissionais da moda faz-se importante, tendo em vista o valor que se 
agrega à produção e ao produto final da cadeia produtiva têxtil. A inovação criativa e o 
design somam um caráter diferencial à peça de vestuário ou ao têxtil, que fortalece 
a produtividade do setor. Essa qualificação adicionada à peça, pela moda, reduz a sus-
cetibilidade da cadeia produtiva têxtil, pois firma os laços entre o consumidor e o bem 
final, ao permitir uma identificação ou criação do indivíduo com a própria aparência.
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o que influencia desde as inovações tecnológicas até o resgate de culturas tradicionais. 
A criatividade, como substrato dessa economia, não depende de forma absoluta de 
tecnologia física ou riquezas acumuladas. Nesse contexto, a cadeia produtiva da moda 
reaviva e insere em um ciclo de formação de valor sobre o produto têxtil, particularmente 
pela capacitação humana criativa, modeladora e estilística, que agrega grande valor ao 
vestuário. A moda participa, então, ativamente na indústria têxtil e na indústria criativa, 
assim como partes de cada uma dessas indústrias também integram a cadeia produtiva 
da moda. 

A seguir, procuramos então formalizar o que representa inicialmente a cadeia produtiva 
da moda, em especial, seu elo referente à produção, em que insumos têxteis são pro-
cessados a partir de um fluxo de informação e de tecnologia incorporados ao processo 
produtivo, agregando valor ao produto intermediário e final. Ressalte-se que abaixo pro-
curamos estabelecer nessa etapa fluxos produtivos (capital humano, insumos, processos 
de produção e colocação no mercado) e institucionais (leis, regulamentos, normas) que 
influenciam o processo produtivo como um todo. As etapas de legitimação e valoração 
simbólica serão acrescidas a esse trabalho nas etapas que sucederão à compreensão 
de ordem industrial, ressaltando-se que é parte de inegável repercussão nessa cadeia, 
típica de Economia da Cultura. Segue abaixo a ilustração:

Figura: Cadeia Produtiva da Moda: um esboço

Assim, a pesquisa analisou, com maior profundidade, a cadeia produtiva da moda e 
suas complexidades, os agentes envolvidos com o setor, a economia criativa, a produção 
intelectual e os investimentos correlatos ao desenvolvimento da indústria, do produto e 
do design. Na figura acima, sistematizamos as macroestruturas que nos orientarão na 
definição da cadeia produtiva, seus elos e interrelações. Ressalve-se que os elos aqui 
expressos estão organizados de forma a permitir uma análise, dentro do ambiente institu-
cional instalado, das principais forças e fraquezas internas aos elos e microsetores, além 
de oportunidades e ameaças conjunturais na macroesfera, sendo tal análise subsidiada a 
partir dos dados primários e secundários produzidos e tratados no escopo desse trabalho.

EIXOS E ELOS ESTRUTURANTES

EIXO 1
Ambiente Institucional / Papel do Estado (Leis, regulamentos, políticas governamentais)

 

Descrição:
Nesse primeiro macrofluxo da cadeia produtiva, está estruturado 
todo o ambiente institucional no qual está contextualizado o setor 
econômico da moda, a partir dos elementos que organizam a con-
juntura na qual se processa a atividade. Compreende o conjunto 
de leis, normas, modos de produção e políticas governamentais 
para o setor. Tal ambiente pode ser as políticas tributárias, fiscais, 
programas de apoio ao comércio exterior, legislação trabalhista, 
programas de incentivo e custos de implantação, formalização e 
do mercado de trabalho.

Conjuntura identificada:
• Dificuldade de formalização das empresas, pelo alto custo de 
 implantação e instalação.
• Ausência de programa de incentivo fiscal específico para a 
 Cultura da Moda, tanto no âmbito da Cultura quanto no âmbito 
 da Indústria e Comércio.
• Necessidade de diferenciação tributária, como programa de 
 incentivo.
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Fonte: construção própria.
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Recomendações – Eixo 1: Ambiente Institucional / Papel do Es-
tado (Leis, regulamentos, políticas governamentais):
• Incorporação afirmativa da moda no PROCULT.
• Criação de um programa de incentivos fiscais amplo: 
 estruturação da cadeia produtiva e ampliação do nível de 
 produto (moda brasileira) disponível. 
• Operação em termos de legislação em dois níveis: investimento 
 privado por renúncia fiscal e fundos de subvenção direta.
• Programas de apoio à ocupação da cidade com eventos: feiras, 
 desfiles e festivais.
• Políticas intersetoriais de incentivo ao turismo cultural e criativo.
• Incubadora de projetos inovadores, com foco no investimento 
 público e privado em empresas nascentes.
• Isenção de impostos para reabilitação urbana de zonas degra-
 dadas da cidade.
• Criação de espaços de desenvolvimento de empreendedorismo 
 na moda, com particular incentivo à ocupação de prédios 
 abandonados com oferecimento de infraestrutura e apoio para 
 seu funcionamento.

EIXO 2
Serviços (Equipamentos, insumos, manutenção, suprimentos, infra-estrutura, financia-
mento)

 

Esse macrofluxo corresponde aos elementos que pautam o pro-
cesso de produção em sentido amplo, dando conta sobretudo das 
questões associadas a insumos (financiamentos, mão-de-obra, 
material de produção), infra-estrutura e tecnologia. Esses são os 
recursos e caracteres físicos que são acionados no ato de pro-
duzir e que têm seu fluxo estabelecido no contexto do ambiente 
institucional, seja interagindo e modificando-o ou ainda sendo 
influenciado por eventuais gargalos.

Conjuntura:
• Riqueza de insumos em termos de valor da tradição e técnicas. 
• Riqueza de insumos determina preços competitivos para 
 o produto têxtil. 
• Falta de incentivos ao empreendedorismo individual.
• Falta crédito privado para a inovação no setor.

Recomendações:
• Incubadora de projetos inovadores. 
• Incentivo ao investimento privado em empresas nascentes.
• Pesquisa e desenvolvimento para a utilização de novos insumos 
 e desenvolvimento de produtos.
• Incentivo ao crédito privado pró-inovação.

MACROELO PRODUÇÃO

É suposto que o elo “Produção” da cadeia produtiva da moda compreende dois tipos 
de processos que transformam o produto inicial não-identificado (insumo) em produtos 
com assinatura e ressignificados. São eles: a) A Intervenção Artística: a operação sobre 
um produto final da confecção que, transformado por algum tipo de processo, obtêm 
agregação de valor e de identidade; b) A Confecção: a criação de um produto com maior 
nível de etapas produtivas, partindo do insumo têxtil ou de materiais diversos, reprodu-
zindo em escala menor toda uma cadeia de etapas produtivas, muitas vezes semelhantes 
a processos industriais.

Em ambos os casos a criatividade é o catalisador, sendo que no caso da intervenção 
sobre um produto final, o processo tem menos custos e etapas, contudo limitado pelo 
meio físico em que opera a criação. No caso da criação a partir de um insumo primário 
(adereços a partir de coco ou bambu, ou mesmo a confecção de camisetas a partir do 
algodão ou plástico reciclável, por exemplo), as etapas produtivas são em maior número e, 
não raro, há competição desigual com relação à indústria formal. Fato é que nessa etapa 
há relevante criação de valor agregado, em particular pela criação de nichos de consumo 

SERVIÇOS  EQUIPAMENTOS, INSUMOS, MANUTENÇÃO, 
SUPRIMENTOS, INFRA-ESTRUTURA E FINANCIAMENTO

FLUXO FÍSICO
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diferenciado. Basta nesse sentido comparar o preço médio do custo do quilograma de al-
godão, têxtil e moda. Tomemos como exemplo o algodão brasileiro: camisetas de algodão 
sem aplicação de cor e camisetas de algodão com intervenção de um estilista, produtos 
finais homogêneos no valor de uso, contudo com diferenciação evidente no valor de troca.

ELOS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO:

 
  

Conjuntura:  
• Os cursos acadêmicos de Moda no Brasil não formam bons 
 profissionais e estão desconectados da realidade do mercado 
 de trabalho.
• Os cursos profissionalizantes são escassos e não abrangem 
 toda a multiplicidade de mão de obra requerida.

Recomendações: 
• Bolsas de estudo e pesquisa para a área (CAPES e/ou outras 
 agências financiadoras).
• Políticas pró-empreendedorismo, com escala e abrangência 
 nacional, para a formação em diversos elos da cadeia produtiva 
 da moda, capitaneados pelo SESI, SEBRAE, SENAI e SENAC.

 
Conjuntura:
• A produção brasileira é de boa qualidade e produz em escala 
 industrial.
• Tem condições de oferecer insumos para que a moda agregue 
 valor no têxtil já pronto (pela operação sobre o produto final do 
 têxtil, a partir da ressignificação de produtos básicos pelo uso 
 ou pela transformação).
• Falta uma interconexão entre as etapas produtivas do têxtil e 
 da moda.

Recomendações:  
• Incorporação da moda (criação) nas plantas produtivas,  
 diminuindo custos de transformação e oferecendo produtos 
 com “efeito assinatura” em escala industrial e padronizada.

 

Conjuntura:
• É inegável a existência de valiosos insumos de valor cultural – 
 caracterizados por técnicas e produtos específicos de um 
 espaço geográfico, capazes de gerar valor pela diferenciação  
 do produto – que são passíveis de ser incorporados à indústria 
 da moda.
• Existem técnicas de artesanato que podem ser apropriadas 
 pela indústria para reduzir custos pela escala, assim como  
 gerar sustentabilidade econômica.
• Há dificuldades de conhecimento e de apropriação de mani- 
 festações e valores culturais locais.

Recomendações:
• Investimento em bolsas de estudo e pesquisas em escala 
 nacional sobre técnicas, identidades, traços e elementos  
 culturais nacionais com poder de mercado.
• Tradução de tendências mundiais a partir de valores culturais 
 locais.

 
Conjuntura:
• Equipamentos de criação (computadores, softwares, tecidos,  
 produtos) acessíveis pelo dólar baixo. 
• Real possibilidade de montagem de um parque produtivo de  
 design/moda conectado com os mais avançados equipamen-
 tos/máquinas para produção.

Recomendações:
• Facilitação da importação de máquinas e equipamentos típicos 
 do setor.
• Garantias de crédito para compras de substituições de 
 importações financiadas.
• Incentivo à produção local de máquinas para o mercado de 
 moda (maquinário convergente ou não com os utilizados pela 
 indústria têxtil).

capital
humano

insumo
valor cultural

equipamentos
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Conjuntura:
• Inexistência de estratégias para a demarcação de um design 
 tipicamente brasileiro, como símbolo de demarcação de valor.
• Há riqueza em expressões culturais, mas pouco convertidas 
 em ações de mercado. 

Recomendações:
• Ações de política pública que afirmem esse valor como 
 expressão simbólica genuína, com poder de mercado e 
 sustentabilidade.
• Apoio do sistema S para a construção de mecanismos que 
 facilitem o empreendedorismo e que se converta em fluxos 
 econômicos nacionais e internacionais.

MACROELO DISTRIBUIÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO

Após a fase de criação de um produto de moda, são dois os caminhos fundamentais 
de colocação do mesmo no mercado: a venda direta ou a distribuição para revenda, 
em ambos os casos, com a possibilidade de colocação do produto no mercado interno ou 
externo. No caso da venda direta é bem demarcado o papel do ponto de venda próprio da 
marca/artista. Já na revenda, destaca-se o papel dos coletivos, feiras e pontos de venda 
compartilhados. Ambos não são excludentes, mas é fato que o segundo, em geral, tem 
mais viabilidade para agentes iniciantes ainda com pouco poder de mercado, o que se 

reflete em especial na dimensão das exportações, mais demarcadas no primeiro grupo, 
já consolidados e com condições de profissionalização para tanto.

Conjuntura:
• O Brasil tem sido objeto de fortalecimento do papel dos 
 coletivos, em especial nas feiras de moda que acontecem nas  
 capitais. 
• Há problemas na exportação do produto, que não encontra 
 canais de colocação no exterior.
• Em termos conjunturais, ambiente de dólar desvalorizado gera 
 entraves, tanto no têxtil quanto na moda.
• Em termos estruturais, o têxtil brasileiro nunca encontrou um 
 caminho sólido em termos de exportações (é a quinta maior 
 indústria em termos mundiais, com participação muito 
 pequena no comércio de têxtil mundial).
• Falta de padronagem prejudica a exportação.
• Dificuldade que os criadores têm para comercializar os seus 
 produtos (mesmo no Brasil) e em atender às demandas – em 
 parte devido às limitações gerenciais, administrativas, 
 mercadológicas, falta de crédito etc.

Recomendações:
• Atuação efetiva da APEX, com programas para o mercado  
 externo.
• Exploração, com parcerias e trocas comerciais, de mercados 
 mais próximos, como América do Sul e América Latina.
• Programa conjunto de incentivo à exportação: têxtil e moda.
• O têxtil transformar a diferenciação da moda como insumo para  
 abrir canais de exportação.
• Multiplicação de feiras e exposições, com periodicidade regular,  
 com o intuito de colocar produto no mercado.
• Foco na identificação de um padrão (ou padrões) brasileiro  
 para facilitar compras on-line e exportações.

tendência 
design

DISTRIBUIÇÃO
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MACROELO DO CONSUMO

 

 

Esse elo da cadeia produtiva diz respeito à realização do produto no mercado, a partir 
de janelas de colocação e venda. A estrutura do consumo de moda no Brasil é formada 
por um ambiente no qual há poucos consumidores reais pela elitização do produto. Essa 
demanda pequena corresponde a um preço final alto e que reproduz um consumo muito 
especializado e de pequeno porte para sustentar uma indústria. Assim, a diferenciação 
passa a ser um signo de distinção, o que provoca um nítido estrangulamento nas vendas 
e a consequente geração de renda que leve a empreendimentos em escala industrial. Os 
canais mais estabelecidos de colocação do produto são: lojas próprias, revenda, vendas 
on-line e feiras coletivas, anteriormente abordados no elo da distribuição/comercialização.

No campo do mercado consumidor, aspectos como a difusão da cultura de moda no 
Brasil podem ser definitivos para a decisão de consumo condizente com a realização 
dessa indústria.

Conjuntura:
• Poucos consumidores (mercado interno reduzido).
• Exportações insignificantes (moda no Brasil tem poucas marcas  
 conhecidas fora do país).
• Elitização do consumo.
• Barreiras à entrada de novos produtos nacionais.
• Mercado inundado por produtos importados de baixo custo.
• Estima-se que o consumo de roupas no Brasil é de mais de 1 
 bilhão e oitenta milhões de quilos de roupa por ano.
• Há estrangulamentos que impedem a criação de chegar ao 
 consumo.

Recomendações:
• Difusão da cultura de consumo de moda brasileira.
• Incorporação do conceito de cultura e moda, com aprofun-
 damento do conceito de moda como cultura, pela carga de 
 valor simbólico.
• Aproximar os estilistas das grandes lojas de departamento.
• Promover criações em escala industrial, com assinatura e 
 preços mais acessíveis.
• Criar alternativas para sobreviver à entrada do produto chinês, 
 em especial para evitar o fechamento de confecções. 

ANÁLISE SWOT E ÂMBITOS DA MODA

Nesta parte, procuramos aprofundar a abordagem das questões candentes do setor, a 
partir da síntese das palestras proferidas no “I Seminário de Cultura da Moda”, realizado 
em Salvador. Os conteúdos destacados nas falas dos palestrantes foram tratados a partir 
da análise SWOT, ressaltando-se os pontos positivos e negativos que se colocam ao setor 
da moda no país. Essa análise gerou um quadro para cada palestrante26, além de fornecer 
insumos para uma segunda abordagem a partir de cinco eixos relacionados ao setor: 

1. EMPREENDEDORISMO EM MODA (a moda como negócio 
 e meio de trabalho); 
2. FASHION (a moda como representação simbólica e 
 criatividade; maneira de ser, estilo); 
3. INCLUSÃO SOCIAL (a moda como instrumento na luta contra 
 a exclusão social e geradora de benefícios diversos); 
4. INTERVENÇÃO URBANA (a moda em sua relação dialógica 
 com a cidade e com o patrimônio cultural); e 
5. PESQUISA / PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO E  
 CONHECIMENTO (moda como objeto de estudo).

Palestras do “I Seminário de Cultura da Moda” – Análise SWOT

O “I Seminário de Cultura da Moda” foi realizado em Salvador, de 26 a 29 de setembro 
de 2010, com o objetivo de aprofundar o debate sobre cultura da moda no país e discutir 
as políticas do Ministério da Cultura para o setor, elegendo representantes para o Cole-
giado da Moda, conforme dispõe o regimento interno do Conselho Nacional de Políticas 
Culturais. Foram definidas as seguintes categorias para a composição do Colegiado: 
eixo criativo, institucional (que englobava educacional e terceiro setor) e empresarial. 
Entre os palestrantes estavam: João Braga, Luís Alberto Ribeiro Freire, Heloísa Dallari, 

26. Os quadros com a análise SWOT de cada palestrante podem ser consultados no ANEXO 2 – Análise SWOT e âmbitos da 
moda.
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Márcio Meirelles, Juca Ferreira, Paula Acioli, Paulo Borges, Fernando Pimentel, Jum 
Nakao, Maria De Fátima Matos, Carolina Vasone, Robert Guimarães, Tetê Leal, Izabela 
Jatene, Gilson Moreira, Gustavo Vidigal, Jorge Alan Pinheiro, Afonso Luz, Patrícia Dalpra, 
Márcia Ganem, Ronaldo Fraga, Cláudio Silveira e Beto Lago. Os conteúdos das pales-
tras proferidas foram organizados a partir da análise SWOT e geraram o quadro síntese 
apresentado em seguida. 

Análise SWOT

A análise SWOT é uma ferramenta útil que permite identificar, de forma sistemática, 
os atributos favoráveis ou desfavoráveis, assim com as condições externas que poderão 
ajudar ou perturbar a consecução de determinados objetivos. Essa ferramenta pode ser 
utilizada para qualquer tipo de análise de cenário ou servir de base para a gestão e o 
planejamento estratégico de uma organização. A sigla SWOT designa: Strengths (for-
ças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Os 
resultados da análise podem ser apresentados em quadro com a seguinte configuração:

ANÁLISE SWOT – QUADRO GERAL (SÍNTESE)

FATORES QUE AJUDAM
 
Forças

 

Oportunidades

FATORES QUE ATRAPALHAM

Fragilidades

 

Ameaças / 
Pontos a melhorar

Fatores 
internos 
(organização)

Fatores 
externos 
(ambiente)

FORÇAS

• Valor Cultural Local.
• Detenção de saberes 
 tradicionais (aproveitamento 
 desses saberes na indústria).
• A indústria do vestuário é grande 
 geradora de emprego e renda 
 (30 mil indústrias); a expectativa  
 é gerar 520 milhões de 
 dólares em exportação 
 (setor de grande potencial).
• Difusão da ideia que o 
 Estado deve apoiar, 
 incrementar, criar escolas de 
 formação, oferecer linhas de 
 crédito, dar visibilidade, 
 reforçar, dar relevância, abrir 
 as portas para a moda.
• Conferência Nacional de 
 Cultura enquadrou a moda 
 como setor cultural.
• Capilaridade e alta interconexão 
 setorial nos multiplicadores do 
 setor (emprego, renda e tributos).

OPORTUNIDADES

• Grandes eventos: copa do 
 Mundo e Olimpíadas.
• Economia ascendente.
• O mundo valoriza a 
 diversidade e a 
 criatividade brasileira.
• FICARTs e incorporação da  
 moda nos programas de  
 incentivo fiscal da cultura.
• Inserção da moda (assim  
 como design, artesanato, 
 arquitetura e cultura digital) nos 
 órgãos consultivos de 
 política cultural.
• Criação da Marca Brasil pelo 
 Ministério do Turismo.
• Possibilidade de 
 recodificação da cultura.
• Há demanda constante pela 
 moda – as pessoas querem 
 novidade; as lojas fazem 
 encomendas a estilistas 
 (inclusive novos) – há um 
 mercado potencial incrível.
• Institucionalização de ações 
 da moda no poder público.
• Aproximar os estilistas das 
 grandes lojas de departamento.

FRAQUEZAS

• Produção interna 
 grande e participação 
 pequena no mercado internacional.
• Estrangulamento produtivo  
 entre a criação e a relação com  
 o mercado profissional de varejo.
• Informalidade.
• Excesso de informação e  
 necessidade de selecionar.
• Falta de 
 informações sistematizadas.
• Pouca pesquisa e 
 produção acadêmica.
• Fraca Formação Acadêmica.
• Falta de necessidade  
 (restrita a uma elite).
• Mercado não sustentável 
 para novos produtores. 

AMEAÇAS

• Cambio Valorizado.
• Competição com produtos 
 importados de baixo custo.
• Mercado brasileiro alvo dos 
 grandes produtores estrangeiros.
• Mercado monopolizado.
• Conservação de valores 
 locais (museus, mostras).
• Ausência de 
 políticas públicas focadas.
• Ausência de laboratórios criativos 
 para a experimentação e inovação.

Internos

Externos
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Os dados gerados pela análise SWOT das palestras podem ser abordados a partir de 
cinco eixos principais:

• EMPREENDEDORISMO
• FASHION
• INTERVENÇÃO URBANA
• PESQUISA / PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES  
    E CONHECIMENTOS
• INCLUSÃO SOCIAL

Para cada um destes eixos, foi inserida uma definição própria, a análise SWOT e suas 
demandas específicas no setor da moda, algumas experiências adicionais, além da su-
gestão de instrumentos que podem ser utilizados em políticas ou programas para a moda. 
Como os eixos se interpenetram, alguns tópicos ou propostas se repetem em vários deles.

EMPREENDEDORISMO 

O empreendedor é alguém que sonha e busca transformar seu 
sonho em realidade. (Fernando Dolabela)27

Empreendedor é um conceito histórico que possui diferentes acepções conforme os 
diversos períodos da história; no século XXI, o empreendedor pode ser identificado como 
aquele que possui informação e a transforma em potencial criativo. A partir dessa cria-
tividade, ele aproveita oportunidades, gera riqueza e desenvolvimento social28. O termo 
‘empreendedorismo’ é a tradução da palavra entrepreneurship, que remete às noções 
de iniciativa e inovação, implicando uma forma de ser, uma concepção de mundo, uma 
forma de se relacionar. Assim, é possível caracterizar o empreendedor como aquele que 
busca auto-realização, põe idéias em execução, tenta realizar algo – um empreendimen-
to, um negócio, um projeto. Seu objetivo básico é planejar sua vida, criar um ambiente 
produtivo e dar concretude a seus sonhos. 

No setor da moda, empreendedorismo pode relacionar-se à criação de negócios (loja, 
empresa, organização, feiras, eventos), à realização de pesquisas ou projetos criativos 
ou mesmo ao desenvolvimento de marcas, assim como às ações necessárias para se 
buscar a sustentabilidade de tal empreendimento. Pode se referir, também, à inserção 
de criadores no mercado de trabalho, à capacitação profissional, aos processos de for-
malização em empresas, à capacidade de estabelecimento de redes e parcerias, aos 
esforços para qualificar produtos e serviços ou mesmo à entrada no mercado global. Além 
disso, envolve os processos de gestão do próprio empreendimento, o que requer o domí-
nio de determinados conhecimentos ou técnicas, seja em administração, contabilidade, 
marketing, entre outros. Em uma esfera mais abrangente, relaciona-se às condições da 
cadeia produtiva do setor no país, das regulamentações existentes (ou inexistentes), do 

27. DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008, p. 23. 
28. PIMENTEL, Alex. Curso de empreendedorismo. São Paulo: Digerati Books, 2008.

aparato legal, do acesso a programas de apoio, financiamento ou a linhas de crédito, 
entre outros fatores que representam forças, oportunidades, fraquezas ou ameaças para 
o pleno desenvolvimento do setor.  

A partir da síntese das palestras ministradas durante o Seminário da Moda em Salva-
dor, da entrevista realizada com Beto Lago (Mercado Mundo Mix) e das pesquisas que 
resultaram no produto 1, é possível abordar cada um dos eixos que iremos tratar por 
meio da ferramenta de análise SWOT, como será apresentado a seguir, iniciando-se com 
o eixo ‘empreendedorismo’. Cabe ressaltar que a análise SWOT se mostrou insuficiente 
para dar conta dos conteúdos relevantes identificados nesses materiais, uma vez que 
não abrange os tópicos relativos às demandas do setor. Assim, foi criado mais um item 
para inclusão das demandas.

Análise SWOT 

Forças – Fatores internos que podem contribuir para o desenvol-
vimento do setor e/ou sua sustentabilidade:
• Possibilidade de estabelecer parcerias, formar redes ou efetuar 
 trabalhos em conjunto com organizações que prestam apoio 
 ao setor da moda (SEBRAE, ABIT, Firjan, SENAC, entre outros).
• Possibilidade de trabalhar com a mão-de-obra local e/ou 
 comunidades que detêm um saber tradicional; artesão com 
 potencial colaborador para a indústria de moda (casos em que 
 se rompe o abismo entre o designer e o artesão).
• Moda como plataforma de convergência (articulação entre 
 comunicação, negócio e expressão criativa).

Fraquezas – Fatores internos que prejudicam o desenvolvimento 
do setor:
• Apesar de o Brasil ser atualmente a 5ª maior indústria da moda 
 do mundo, sua participação ainda é pequena no mercado 
 internacional.
• A situação de câmbio valorizado maximiza as deficiências 
 estruturais do setor.
• Há fragilidades na cadeia produtiva da moda: dificuldade para 
 a entrada no mercado de trabalho; dificuldade enfrentada pelos 
 novos estilistas para consolidar a sua marca, manter lojas, 
 formar clientela. 
• Falta de plataformas para dar visibilidade à produção de  
 criadores ou novos talentos, além de oferecer oportunidades 
 para a comercialização de seus produtos.
• Falta de apoio para os novos criadores.
• O mapa de distribuição do mercado de vestuário é bastante  
 fragmentado.
• Informalidade na produção de moda.
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• Hiato entre a criação e a relação com o mercado profissional 
 de varejo.
• Falta de incentivos.
• Nordeste: falta de articulação entre os estados; necessidade 
 de ampliar o mercado para a região.

Oportunidades – Fatores externos que podem favorecer o desen-
volvimento do setor e/ou sua sustentabilidade:
• O Brasil está em foco no cenário mundial – a moda terá que 
 captar esse novo olhar sobre o Brasil e transformar em algo 
 singular.
• O mundo valoriza a diversidade e a criatividade brasileira.
• O Brasil deve ter alto crescimento econômico e ampliar as 
 oportunidades no mercado.
• A indústria do vestuário é grande geradora de emprego e renda 
 (23 mil indústrias); a expectativa é gerar 162 milhões de dólares 
 em exportação (setor de grande potencial).
• Criação do programa estratégico têxtil: “Confecção Moda 
 2022”.
• Tendência de valorização do intangível.
• Percepção da moda como fator de inclusão social.
• Novos entendimentos de cultura e moda – alargamento do 
 conceito de cultura (tudo o que tem carga simbólica faz parte 
 do mundo da cultura); inserção da moda no setor cultural.
• Entendimento de moda (cultura) como direito – o Estado tem 
 a obrigação de satisfazer as condições para seu pleno 
 desenvolvimento.
• Difusão da ideia que o Estado deve apoiar, incrementar, criar 
 escolas de formação, oferecer linhas de crédito, dar visibilida-
 de, reforçar, dar relevância, abrir as portas para a moda.
• Possibilidade de interação da moda com outros setores 
 culturais.
• Instâncias governamentais (Ministério da Cultura, Governo do 
 Estado do Rio de Janeiro) vêm valorizando o setor da moda.
• Disposição do governo federal em discutir uma política de 
 fomento para a moda.
• Ações interministeriais: relação entre moda, cultura e educação 
 (formação de mão-de-obra técnica e em nível superior + caráter 
 formador da moda sob o ponto de vista da cultura); relação 
 da moda com a ciência e a tecnologia (desenvolvimento 
 tecnológico); parceria com o Ministério do Desenvolvimento, 
 Indústria e Comércio Exterior.
• Conferência Nacional de Cultura – ficou decretado que a moda, 
 a arquitetura, o design e o artesanato fazem parte do corpo 
 simbólico do país e que o Ministério da Cultura tem obrigações 
 de se relacionar sistematicamente com esses setores.

• Criação do Procultura (em substituição à Lei Rouanet) – ênfase 
 no Fundo Nacional de Cultura, que poderá fazer transferências 
 para fundos públicos estaduais e municipais de cultura, 
 empréstimos, investimentos em empresas e projetos, além de 
 apoiar diretamente artistas, empresas e instituições culturais.
• Inserção da moda (assim como design, artesanato, arquitetura 
 e cultura digital) no órgão consultivo de ‘Ações culturais e 
 equalização de políticas culturais’.
• Plano Nacional de Cultura (diretrizes para o desenvolvimento 
 cultural do país) – o Plano Setorial de Moda será um dos 
 anexos.
• Novo modelo de Ficarts – criação de instrumentos para o 
 financiamento de vários setores (assim como já ocorre com o 
 cinema). Moda e design podem ter fundos regionais, fundos 
 com estratégia de internacionalização e política para os 
 estilistas que participam de eventos internacionais.
• Sistema de Informações e Indicadores Culturais – pode 
 abranger dados sobre a moda.
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Exemplos de programas e ações governamentais 
que podem favorecer o setor da moda

Marca Brasil 
Criada pelo Ministério do Turismo, no âmbito do 
Plano Aquarela – Marketing Turístico Internacional 
do Brasil.

A Marca Brasil passa a representar a imagem do 
turismo brasileiro e dos principais atributos de ex-
portação do país no exterior. 

O símbolo está sendo incorporado a todo programa 
de promoção, divulgação e apoio à comercialização 
dos produtos, serviços e destinos turísticos brasilei-
ros no mercado internacional.

Sistema Moda Brasil (SMB) 
Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento da 
Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, funciona como instrumen-
to de articulação entre as cadeias produtivas rela-
cionadas à moda – têxtil e de confecções; gemas, 
jóias e afins; e couro, calçados e artefatos. Objetivos: 
desenvolver projetos que beneficiem a indústria da 
moda; compartilhar e integrar informações e expe-
riências; buscar soluções em conjunto para proble-
mas comuns; incentivar o cooperativismo e asso-
ciativismo e desenvolver a inteligência competitiva.

Colegiado Setorial de Moda 
Órgão vinculado ao Conselho Nacional de Política 
Cultural, formado por 15 membros titulares e 15 
suplentes, representantes da sociedade civil elei-
tos pelo setor da moda para representar as cinco 
macro-regiões brasileiras e os segmentos da cadeia 
produtiva da moda (criativo, empresarial, associa-
tivo/institucional e regional). Conta também com a 
participação de cinco membros do poder público, 
nomeados pelo Ministro da Cultura. 

Ameaças – Fatores externos que prejudicam o desenvolvimento 
do setor:
• Globalização / Competição mundial: mercado internacionaliza-
 do, extremamente competitivo, que privilegia os altos lucros.
• Competição com produtos importados de baixo custo. Risco 
 de o mercado interno ser suprido por bens importados, 
 deixando à margem os bens de produção nacional.
• Ameaça chinesa: descaracterização do artesanato para 
 competir.
• Produtores externos querendo entrar no mercado brasileiro em 
 função do contexto de retração dos mercados mundiais.
• A falta de incentivo interno faz com que novos talentos 
 abandonem o Brasil e procurem alternativas em outros países.
• Falta de equilíbrio concorrencial (os oponentes não jogam com 
 as mesmas regras).

Demandas do setor no Brasil
• Criação de espaços para quem está começando a atuar no 
 setor.
• Exploração mais efetiva do mercado local.
• Qualificação da produção.
• Formação de mão-de-obra técnica.
• Formação e emprego de talentos voltados para a produção de 
 inovações.
• Apoio à qualificação de profissionais da área. 
• Estreitamento das relações entre moda/ciência e tecnologia.
• Fomento à formalização de empresas.
• Promoção da profissionalização do setor.
• Apoio tecnológico aos produtores e/ou criadores.
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Exemplos de experiências 
de empreendedorismo em moda 

Babilônia Feira Hype
Rio de Janeiro, RJ
Criada para descobrir novos talentos, não só na área 
de moda, mas também do design, gastronomia, de-
coração e artes plásticas, representando uma opor-
tunidade de apresentação de trabalhos e formação 
de clientela. 

Prêmio Rio Moda Hype
Lançado em 2004, trata-se de um projeto dedicado 
a lançar novos estilistas da moda nacional. O obje-
tivo é descobrir e estimular novos talentos, favore-
cendo a entrada no mercado. 

Dragão Fashion Brasil 
Fortaleza, CE
Evento da indústria da moda no Nordeste que pro-
põe o intercâmbio de diversas culturas. Realização 
de desfiles assinados por designers da moda em 
ascensão de todo o país, ao lado de outros já re-
conhecidos. Estabelece o diálogo entre artesanato, 
design e sustentabilidade. Além de ser palco de esti-
listas e marcas, é reconhecido nacionalmente como 
incentivador dos novos talentos da moda brasileira.
 
Dragão Pensando Moda
Ação voltada para alunos, professores, empresários 
e profissionais de moda, direcionando o olhar para 
as questões do conhecimento na atualidade, com 
palestras e mesas redondas para dividir experiên-
cias, discutir novas abordagens para a moda e abrir 
o contato direto com os principais profissionais do 
trade de todo o Brasil. 

Parceria com a ESTETHICA – uma promoção da 
Moda Sustentável e ecologicamente correta do Bri-
tish Fashion Council

Projeto Ponto Zero 
São Paulo, SP
Concurso anual de novos talentos na moda, com 
a categoria “Estilista Empreendedor”. Tem apoio 
do Texbrasil, Programa Estratégico da Cadeia Têx-
til Brasileira, criado pela ABIT em parceria com a 
APEX-Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Ex-
portações e Investimentos. Lançado na 23ª edição 
da Casa de Criadores, em maio de 2008, o programa 
tem como foco a descoberta de novos profissionais 
de moda. 

Os projetos selecionados recebem apoio e orienta-
ção da equipe da Casa de Criadores e do Mercado 
Mundo Mix; orientação de gestão de negócios, ca-
pacitação profissional e empresarial em palestras e 
seminários. A premiação inclui a integração ao time 
de estilistas participantes da Casa de Criadores e 
estande exclusivo durante 1 ano no Mercado Mundo 
Mix Brasil. 
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Instrumentos / mecanismos para fomentar e apoiar o empre-
endedorismo em moda 
• Criação de mecanismos para apoio tributário aos 
 empreendedores da moda.
• Isenção de impostos por um determinado período de tempo 
 para as novas empresas que atuam no setor da moda.
• Criação de instrumentos legais que propiciem o financiamento 
 de projetos criativos ou investigativos na área da moda.
• Criação de lei específica de incentivo fiscal para a moda ou 
 inclusão da moda nas leis existentes de incentivo fiscal à 
 cultura.
• Criação de incubadoras para apoiar novos criadores, de 
 maneira a profissionalizar e permitir ações empreendedoras.
• Capacitação para a gestão do negócio (administração, 
 contabilidade, legislação, mercado, marketing, plano de 
 negócios etc.)
• Aconselhamento de serviços / Assessoria técnica.
• Apoio com materiais (bibliografia, manuais técnicos, dados 
 sobre o setor etc.).
• Criação de linhas de financiamento e crédito para a moda.

Exemplos inspiradores:
Banco Nacional Do Desenvolvimento (Bndes) – o Programa 
BNDES para o Desenvolvimento da Economia da Cultura (BNDES 
Procult) estendeu a sua atuação para diferentes segmentos da 
economia da cultura, passando a abranger, além da cadeia produ-
tiva do audiovisual, os seguintes segmentos culturais: Patrimônio 
cultural; Editorial e livrarias; Fonográfico; Espetáculos ao vivo.29

O programa oferece apoio financeiro por meio dos seguintes 
mecanismos:
• BNDES Procult – Financiamento: é voltado para sociedades 
 empresariais, com sede e administração no Brasil, que 
 mantenham atividades relacionadas à cadeia produtiva da 
 economia da cultura em suas várias modalidades. Formas de 
 apoio: direta, indireta não automática ou mista.
• BNDES Procult – Renda variável: os recursos financeiros 
 podem ser alocados na forma de: (a) Subscrição de valores 
 mobiliários; (b) Participação em fundos de investimento; 
 (3) Aquisição de Certificados de Investimentos Audiovisuais.
• BNDES Procult – Não reembolsável: destinado a projetos das 
 seguintes modalidades: (a) Coprodução internacional para TV; 

 (b) Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro; (c) Seleção 
 pública de projetos de preservação de acervos; (d) Seleção  
 pública de projetos cinematográficos.

Observações:

O BNDES também oferece patrocínio, com recursos não reembolsáveis e fora do 
âmbito do BNDES Procult, a eventos de curta duração que contribuam para a difusão 
cultural no Brasil, ou publicações não periódicas que tratem de temas prioritários para 
o BNDES.

Inserir a moda no Programa BNDES para o Desenvolvimento da Economia da Cultura 
(BNDES Procult), criando mecanismo de apoio específico para o setor (apoio ou emprés-
timos para novos empreendimentos em moda).

• Agências de fomento – instituições financeiras estaduais que 
 devem funcionar segundo as diretrizes estabelecidas pelo  
 Banco Central do Brasil.
 “As agências de fomento têm como objeto social a concessão 
 de financiamento de capital fixo e de giro associado a 
 projetos na unidade da federação onde tenham sede. Devem 
 ser constituídas sob a forma de sociedade anônima de capital 
 fechado e estar sob o controle de unidade da federação, 
 sendo que cada Unidade só pode constituir uma agência. Tais 
 entidades têm status de instituição financeira, mas não 
 podem captar recursos junto ao público, recorrer ao 
 redesconto, ter conta de reserva no Banco Central, contratar 
 depósitos interfinanceiros na qualidade de depositante ou de 
 depositária e nem ter participação societária em outras 
 instituições financeiras. De sua denominação social deve 
 constar a expressão ‘Agência de Fomento’ acrescida da 
 indicação da Unidade da Federação Controladora. É vedada 
 a sua transformação em qualquer outro tipo de instituição 
 integrante do Sistema Financeiro Nacional. As agências de 
 fomento devem constituir e manter, permanentemente, fundo 
 de liquidez equivalente, no mínimo, a 10% do valor de suas 
 obrigações, a ser integralmente aplicado em títulos públicos 
 federais. (Resolução CMN 2.828, de 2001)”.30

• Criação de editais e programas de apoios para projetos 
 criativos em moda, assim como para a realização de pesquisas 
 ou apoio à distribuição de produtos e serviços.
• Criação de agência reguladora para fomentar, regular e 
 fiscalizar o mercado da moda no Brasil. 

29. Site do BNDES. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Cultura/Procult. 
Acesso em: 16/03/2011. 30. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/af.asp. Acesso em: 04/03/2011.
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Exemplo que pode servir de referência: 

ANCINE – Agência Nacional do Cinema31 – agência reguladora criada em 2001 pela 
Medida Provisória 2228-1, com o objetivo de fomentar, regular e fiscalizar o mercado 
do cinema e do audiovisual no Brasil. É uma autarquia dotada de autonomia adminis-
trativa e financeira, vinculada desde 2003 ao Ministério da Cultura. É administrada por 
uma diretoria colegiada aprovada pelo Senado e composta por um diretor-presidente e 
três diretores, todos com mandatos fixos. Superintendências: (a) Acompanhamento de 
Mercado; (b) Desenvolvimento Econômico; (c) Fiscalização, Fomento e Registro; além 
da Secretaria de Gestão Interna e da Superintendência Executiva. 

“A missão institucional da ANCINE é induzir condições isonô-
micas de competição nas relações dos agentes econômicos da 
atividade cinematográfica e videofonográfica no Brasil, proporcio-
nando o desenvolvimento de uma indústria forte, competitiva e 
auto-sustentada”. O desafio atual é aprimorar seus instrumentos 
regulatórios, atuando em todos os elos da cadeia produtiva do 
setor, incentivando o investimento privado, para que mais produ-
tos audiovisuais nacionais e independentes sejam vistos por um 
número cada vez maior de brasileiros”.

Áreas de atuação: a ANCINE executa a política nacional de fomento ao cinema, formu-
lada pelo Conselho Superior de Cinema, fiscaliza o cumprimento da legislação pertinente, 
promove o combate à pirataria de obras audiovisuais, aplica multas e sanções na forma 
da lei, regula as atividades de fomento e proteção à indústria cinematográfica e videofono-
gráfica, resguardando a livre manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da 
informação. Fornece Certificados de Produto Brasileiro a obras nacionais, registra as obras 
cinematográficas e videofonográficas que serão comercializadas em todos os segmentos 
de mercado, e presta apoio técnico e administrativo ao Conselho Superior de Cinema.

A ANCINE possui uma Agenda Regulatória que abrange temas estratégicos e prioritá-
rios no biênio 2010-2011, com base no Planejamento Estratégico da Agência que inclui: 
propostas de elaboração e revisão de instrumentos normativos voltados ao fortalecimento 
das ações de monitoramento de mercado cinematográfico e audiovisual; controle de re-
ceita de bilheterias; e oferta e consumo de obras no segmento de comunicação eletrônica 
de massa, entre outros temas. As propostas estão classificadas segundo sua natureza 
regulatória, focando-se nos seguintes pontos:32 

• Aperfeiçoar a estrutura tributária da CONDECINE;
• Aperfeiçoar a gestão do Sistema de Informações e 
 Monitoramento da Indústria;
• Aumentar a competitividade da indústria nacional;
• Contribuir para gestão do Fundo Setorial do Audiovisual;
• Estimular a participação das obras de produção nacional no 
 mercado externo;

31. Disponível em: http://www.ancine.gov.br. Acesso em: 04/03/2011.
32. Disponível em: http://www.ancine.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=2447. Acesso em: 04/03/2011.

33. Disponível em: http://www.ancine.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=800. Acesso em: 04/03/2011.
34. Disponível em: http://www.ancine.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=938. Acesso em: 04/03/2011.

• Estimular a universalização do acesso às obras audiovisuais;
• Estimular o desenvolvimento tecnológico da indústria;
• Estimular o fortalecimento da produção independente;
• Estimular o incremento da oferta da produção independente;
• Garantir a gestão planejada dos mecanismos de fomento;
• Garantir a participação das obras de produção nacional em 
 todos os segmentos do mercado interno;
• Promover a articulação dos elos da cadeia produtiva;
• Promover a auto-sustentabilidade da indústria;
• Promover a integração programática de atividades 
 governamentais; e
• Regulamentar os Programas de Apoio ao Desenvolvimento do 
 Cinema Brasileiro - PRODECINE; do Audiovisual Brasileiro - 
 PRODAV; e da Infra-Estrutura do Cinema e do Audiovisual - 
 PRÓ-INFRA”.

Exemplos de editais e apoios da ANCINE que procuram intervir em pontos frágeis da 
cadeira produtiva:

• Cinema Brasileiro no Exterior: Política da ANCINE voltada para 
 a divulgação do cinema brasileiro no mercado internacional 
 – Programa de Apoio à Participação de Filmes Brasileiros em 
 Festivais Internacionais.
• Editais de fomento: Apoio financeiro para o desenvolvimento 
 de projetos audiovisuais. 
• Fundo Ibero-americano de apoio Ibermedia – Programa de es-
 tímulo à promoção e à distribuição de filmes Ibero-americanos.
• Prêmio Adicional de Renda: “Mecanismo de apoio financeiro 
 à indústria cinematográfica brasileira, que se baseia no 
 desempenho de mercado de empresas nacionais produtoras, 
 distribuidoras e exibidoras de longas-metragens. Os recursos 
 do Prêmio deverão ser utilizados, necessariamente, no 
 fomento das atividades cinematográficas brasileiras, retro-
 alimentando toda a cadeia produtiva”.33

• Programa de Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro: 
 “mecanismo de fomento à indústria cinematográfica brasileira, 
 que concede apoio financeiro às empresas produtoras em 
 razão da premiação ou indicação de longas-metragens 
 brasileiros, de produção independente, em festivais nacionais 
 e internacionais. Podem concorrer à premiação os produtores 
 que receberam prêmios concedidos por júri oficial nas 
 categorias de melhor filme e melhor direção, ou participaram 
 com obras cinematográficas na principal mostra competitiva 
 dos festivais”.34
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Exemplo de instância para a produção e difusão de informações e conhecimentos: 
Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA):

• Relatórios: estatísticas e gráficos sobre o mercado cinemato-
 gráfico e audiovisual.
• Notas técnicas e informes: estudos e informes sobre o mercado 
 cinematográfico e audiovisual.
• Teses e dissertações: trabalhos acadêmicos sobre o mercado 
 cinematográfico e audiovisual.
• Metodologias e índices: termos, índices e referências utilizados 
 pelo OCA.
• Dados do mercado internacional: links para observatórios e 
 organismos internacionais.
• Criação de uma agência reguladora nos moldes da ANCINE 
 que possa executar uma política ou programa nacional de 
 fomento à moda, regular as atividades de fomento e proteção 
 à indústria da moda, apoiar novos criadores, criar plataformas 
 para divulgação das criações, apoiar a divulgação de estilistas 
 no mercado internacional, entre outras frentes de atuação.
• Criação de mecanismos para intervir nos pontos frágeis da 
 cadeia produtiva da moda, como a dificuldade para entrada no 
 mercado de trabalho e/ou a dificuldade dos novos estilistas em 
 consolidar sua marca, em manter lojas, formar clientela.
• Criar prêmios para estimular e dar visibilidade a novos talentos.
• Criação de Observatório da Moda, para a produção de 
 informações e conhecimentos sobre o setor, a realização de 
 estudos e pesquisas para subsidiar os empreendimentos em 
 moda.

FASHION

Como vimos no início deste documento, o termo fashion pode ser definido como 
qualquer produto ou mercado caracterizado por um estilo de vida curto, seja no âmbito 
da indústria e de suas relações particulares com a produção e o consumo, seja na forma 
de discurso, em que tópicos como identidade, gênero e sexualidade estão colocados. 
Assim, a noção de fashion priorizada nesta pesquisa remete ao design, à inovação, à 
carga simbólica inscrita na criação, ao diálogo entre o criador e o contexto sociocultural 
em que está inserido.

Análise SWOT 

Forças – Fatores internos que podem contribuir para o desenvolvi-
mento de conteúdos simbólicos, para a inovação e a criatividade:
• Recursos criativos para a moda.
• Riqueza de referenciais internos para a criação em moda / 
 Múltiplas influências e referências.
• Contribuição de pensadores como Lina Bo Bardi.
• Criatividade brasileira / Alegria e inteligência corporal brasileira 
 / Miscigenação brasileira / Peculiaridades do design brasileiro.

 Exemplos:
- Bahia: o candomblé é responsável pelo 
registro, conservação e utilização de técni-
cas artesanais que já desapareceram em 
outros lugares do mundo. 
- Ceará: grande capacidade e potencial do 
artesanato têxtil.

• Tradição X Inovação / Tecnologia
• Cultura e tradição + inovação e tecnologia = possibilidade de 
 recodificar a cultura existente.
• Diálogo entre ciência e tecnologia e outras linguagens.
• Técnicas tradicionais de manufatura das comunidades aliadas 
 a elementos inovadores.
• Quebra da tensão entre artesanato e tecnologia.
• Ação Produtiva com Inovação Social = modelo produtivo 
 baseado na convergência de inovação, tradições culturais, eco
 design e alcance de mercado.
• Desenvolvimento do setor / Sustentabilidade
• Trabalho com comunidades que detêm saber tradicional – 
 romper abismo entre o designer e o artesão. 
• Criação das condições para os que criam consigam desenvolver 
 suas atividades.
• Plataformas de novos talentos.
• Fomento a novos talentos. 
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• Infraestrutura. 
• Lei de incentivo inserida no conteúdo moda e design.
• Diálogo da moda com técnicas novas para o desenvolvimento 
 do design.
• Visibilidade do artesanato das comunidades e do trabalho 
 autoral.
• Valorização da cultura: artesão com potencial colaborador para 
 a indústria de moda.

Exemplos:35

• Babilônia Feira Hype: feira criada para descobrir novos 
   talentos, não só da área de moda, mas também do design,  
 gastronomia, decoração / Oportunidade de apresentar o traba- 
 lho e formar clientela.
•   Inbracultmode (Instituto Brasileiro de Cultura, Moda e 
 Design): missão de descobrir e fomentar novos talentos da 
 economia criativa / Suporte para inclusão de novos talentos no 
 mercado de trabalho.
• Dragão Fashion (Ceará): evento que reúne, articula e dá visi- 
 bilidade; projeção de estilistas locais; fortalecimento de eventos 
 regionais (fora do eixo Rio-São Paulo); associação da moda 
 com um centro cultural (Dragão do Mar); união aluno de design 
 e aluno de moda.
• Mercado Mundo Mix: plataforma para novos criadores.
• Projeto Ponto Zero.

  
 

35.  Observação: alguns exemplos se repetem entre os vários eixos, pois dizem respeito a todos eles. A separação em categorias 
acaba sendo uma opção para a análise dos conteúdos, mas elas nem sempre são mutuamente excludentes. Isso justifica a 
repetição, que achamos melhor manter para que fique claro o raciocínio seguido neste produto.

Mercado Mundo Mix 
Criado em 1994, catalisa o comportamento jovem 
urbano e as mais diversas tendências criativas em 
moda, música e design, criando um comércio efer-
vescente e colaborando como uma plataforma para 
novas marcas. 
Aponta as ultimas tendências e revela nomes im-
portantes da moda, como Alexandre Herchcovitch, 
Marcelo Sommer, Mario Queiroz, Andre Lima, Tais 
Gusmão, Chili Beans além de consagrados Dj´s, 
como Mau Mau e Marky.

Galeria Mundo Mix – São Paulo, SP
Espaço multicultural, com moda, arte e muita fer-
veção. Fica na esquina da Rua Augusta com a Al. 
Lorena, bem no coração do hype de moda da ci-
dade. O espaço de 500 m2 apresenta um mix de 
opções, qualidade e quantidade, com estilistas e 
designers novos.

 
Mundo Mix PT 
A marca chegou a Portugal em 2003. A 1° edição 
com o nome (com Portugal Telecom como patro-
cinador oficial) foi realizada no Parque do Calhau 
em Monsanto e recebeu mais de 10.000 visitan-
tes. Além de Lisboa, já passou pelo Porto, Coimbra, 
Lagos, Cascais e Estoril, atingindo uma audiência 
acumulada de mais de 315 mil visitantes. 
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Pesquisa / Produção de informação e  
conhecimento – Exemplos:
• Colóquio de Moda: Esforços para registrar fazeres artísticos e 
 parcerias de replicação desses saberes; pesquisas, ferramentas 
 de ensino, pesquisas de design e têxteis / Surgimento de grupos 
 de estudo / interdisciplinaridade.
• Projetos integrados (DNA Brasil) = identificar o talento local e 
 valorizá-lo.
• Políticas públicas.
• Política de fomento para a moda. 

Fraquezas – Fatores internos que  
prejudicam o desenvolvimento do setor:
• Mimetismo / Desvalorização da cultura brasileira.
• Somos influenciados pela Europa.
• Não valorização da ‘prata da casa’.
• Dificuldade de memória escrita e visual.
• Museus deixam de fora informações e preservação de nossa 
 diversidade (pintura corporal indígena, escarificações 
 africanas, indumentária dos povos africanos).
• Deficiência na formação de acervos.

Políticas públicas
• Ausência de políticas públicas.
• Falta investimento em educação / Carências educacionais 
 (necessidade de investir no desenvolvimento de capacidades 
 para recodificar a cultura existente e para ler símbolos).

Desenvolvimento do setor / Sustentabilidade
• Carência de plataformas.
• Fragilidades na cadeia produtiva da moda: dificuldade para 
 entrada no mercado de trabalho; dificuldade dos novos 
 estilistas em consolidar sua marca, em manter lojas, formar 
 clientela. 
• Informalidade da produção de moda.
• Falta de apoio para novos criadores.
• Falta de incentivos.
• Necessidade de formação de mão-de-obra técnica.
• Relação não estabelecida entre moda/ciência e tecnologia. 

Oportunidades:
• Economia / Mercado global
• Brasil em foco no cenário mundial – A moda terá que captar 
 este novo olhar sobre o Brasil e transformar em algo singular.
• O mundo valoriza a diversidade e a criatividade brasileira.
• Novos entendimentos de cultura e moda / O papel do Estado / 

 Políticas Públicas.
• Alargamento do conceito de cultura (tudo o que tem carga 
 simbólica é do mundo da cultura). Inserção da moda no setor 
 cultural.
• Valorização do intangível.
• Possibilidade de interação da moda com outros setores 
 culturais.
• Abertura do governo federal para discutir uma política de 
 fomento para a moda.
• Conferência Nacional de Cultura – ficou decretado que a moda, 
 a arquitetura, o design e o artesanato fazem parte desse corpo 
 simbólico do país e que o Ministério da Cultura tem obrigações 
 de se relacionar sistematicamente.
• Criação do Procultura (substituição da Lei Rouanet) – ênfase 
 no Fundo Nacional de Cultura, que poderá fazer transferências 
 para fundos públicos estaduais e municipais de cultura, 
 empréstimos, investimentos em empresas e projetos, além de 
 apoiar diretamente artistas, empresas e instituições culturais.
• Inserção da moda (assim como do design, artesanato, 
 arquitetura e cultura digital) no órgão consultivo de ‘Ações 
 culturais e equalização de políticas culturais’.

Recursos criativos
• Possibilidade de utilizar auto-referências para criar nossas 
 expressões culturais.
• ‘Global fashion’, ‘local tradition’.
• Design genuinamente brasileiro: enfatizar a arte popular 
 nordestina enquanto prática tradicional e não como folclore = 
 conhecer nossas tradições culturais.
• Criadores estão retornando ao Brasil.
• Aliar técnicas tradicionais ao uso de materiais contemporâneos 
 e processos mais competentes.
• Trabalhar com ‘moda ética’.
• Fazer uma interpretação própria e brasileira de tudo o que 
 acontece no mundo: ser contemporâneo é traduzir 
 internamente as informações.

 Ameaças:
• Economia / Mercado global.
• Falta de incentivo interno faz com que novos talentos abando-
 nem o país.
• Mimetismo / Desvalorização da cultura brasileira.
• Influência e cópia de culturas estrangeiras.
• Vender o Brasil como uma caricatura de Brasil.
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Demandas do setor no Brasil
• Visibilidade e apoio a novos talentos.
• Financiamento de projetos criativos.
• Internacionalização.
• Formalização.
• Criação de plataformas para novos criadores (lançamento e 
 articulação) e regulamentação das plataformas já existentes. 
 Exemplos: desfiles, feiras (Beto Lago sugeriu que houvesse uma 
 iniciativa dos municípios para ocupação de praças e lugares 
 públicos nos finais de semana em vários pontos da cidade), uso 
 de espaços abandonados, de prédios tombados, do patrimônio 
 tombado (maior relação desses com a população).
• Criação de incubadoras.
• Maior diálogo com outras linguagens artísticas.
• Maior relação com o desenvolvimento de tecnologias.
• Remixar a tradição: diálogo com o artesanato brasileiro.
• Maior apoio das políticas públicas; relação estreita com o MinC; 
 novas relações com o poder público.
• Criação de espaços para participação e diálogo.
• Foco das novas políticas devem ser os novos designers (se é 
 verdadeira a informação de que o Brasil possui o maior número 
 de cursos de moda do mundo, necessário saber sobre a 
 qualidade dos cursos e como inserir esse contingente que 
 ingressa no mercado de trabalho).
• Diálogo com as universidades para o desenvolvimento do setor.

Instrumentos de fomento e apoio
• Prêmios.
• Leis de incentivo nos moldes da Lei Rouanet.
• Procultura com ênfase no Fundo Nacional de Cultura.
• Ficart.
• Editais.
• Concursos.
• Programa Cultura Viva – Editais para novos Pontos de Cultura 
 ligados à moda.
• Experiência de Medellín: Microcrédito + Cedezo.
• Experiência de Londres: Metropolitan Works – Digital 
 Manufacturing Centre, centro de apoio a novos designers para 
 desenvolvimento de protótipos das suas criações ligado à 
 London Metropolitan University Sir John Cass, Department of 
 Art, Media and Design.

INTERVENÇÃO URBANA

A cidade deve ser pensada hoje, mais do que nunca, como projeto coletivo, espaço a 
ser construído, experimentado e vivenciado pelos indivíduos que nela habitam e por ela 
transitam. Independente de seu tamanho, a cidade enseja relações de proximidade: os 
indivíduos exercem seu poder de ação e participação, criam redes, intervêm, interpelam. 
É na cidade que a cultura pulsa de maneira intensa.

A relação entre cultura e cidade hoje é crescentemente enfatizada e a criatividade 
é vista como eixo fundamental para o desenvolvimento das cidades, para a elaboração 
dos planos para o desenvolvimento futuro das cidades. Rita Davies, diretora executiva 
de cultura para a cidade de Toronto, sustenta a ideia de que quando uma cidade tem 
uma vida cultural vibrante e criativa, torna-se um pólo de atração para os trabalhadores 
do conhecimento, o que gera o desenvolvimento da cidade, aumenta a sua competitivi-
dade econômica e, consequentemente, o desenvolvimento humano de maneira ampla. 
O fomento aos mais variados setores da criatividade para que a cidade se desenvolva, 
revitalize e se renove, tem sido percebido como estratégica chave de ação.

O estabelecimento de novas bases produtivas baseadas na economia criativa – não 
mais no setor industrial –, funciona como alavanca para o renascimento urbano, para 
sua revitalização, recuperando empregos, investimentos produtivos, incluindo parcelas 
excluídas da população, transformando a cidade em pólo de atração para o turismo.

Exemplo interessante é o da cidade espanhola de Bilbao que passou por um intenso 
processo de revitalização que vai além da construção do emblemático Museu Gugge-
nheim36. Depois da crise de desenvolvimento urbano de uma economia baseada no 
setor industrial, uma ampla estratégia de revitalização foi traçada enfatizando o enfoque 
urbanístico e territorial como condição necessária para a recuperação socioeconômica. 
Espaços abandonados ou ocupados por atividades obsoletas foram reaproveitados para 
lançar novas bases para o crescimento urbano. Novos atores entraram em cena e foram 
chamados a participar.

A moda e o design, como componentes importantes da economia criativa, podem ter 
papel chave na revitalização e no desenvolvimento da cidade. Muitos exemplos podem 
ser pinçados de ações concretas tendo estes eixos como propulsores, como no caso do 
Distrito da Luz Vermelha em Amsterdã. Ações concretas do poder público nesse sentido 
são mais do que necessárias e podem significar transformações efetivas, impulsionando 
territórios a novos patamares de desenvolvimento.

Análise SWOT 

Forças:
• Possibilidade de mesclar base produtiva ampla, forte e 
 diversificada com a economia criativa.
• O setor da moda é capilar, gera emprego, riqueza e inclusão 
 social em todas as áreas.

36. Ver Revista Observatório Itaú Cultural/OIC – n.5, (abr./jun. 2008). – São Paulo, SP: Itaú Cultural, 2008, p.21.
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• Riqueza de referenciais internos para a criação em moda / 
Múltiplas influências e referências.
• Criatividade brasileira / Alegria e inteligência corporal brasileira 
 / Miscigenação brasileira / Peculiaridades do design brasileiro.
• Atração que o Brasil exerce hoje no quadro internacional: 
 potencial para o turismo.

Fraquezas:
• Ausência de políticas públicas.
• Inconsistência do discurso do Estado sobre necessidades e 
 demandas da população. 
• Somos influenciados pela Europa.
• Não valorização da ‘prata da casa’.

Oportunidades:
• Brasil em foco no cenário mundial – A moda terá que captar 
 este novo olhar sobre o Brasil e transformar em algo singular.
• O mundo valoriza a diversidade e a criatividade brasileira.
• Possibilidade de interação da moda com outros setores 
 culturais.
• Possibilidade de utilizar auto-referências para criar nossas 
 expressões culturais.
• ‘Global fashion’, ‘local tradition’.
• Design genuinamente brasileiro: enfatizar a arte popular 
 nordestina enquanto prática tradicional e não como folclore = 
 conhecer nossas tradições culturais.
• Criadores estão retornando ao Brasil.
• Cidade como celeiro de criadores.
• Trabalhar com ‘moda ética’.
• Conceito sustentabilidade como projeto socialmente justo, 
 economicamente viável, ecologicamente correto.
• Fortalecimento de eventos locais.
• Fazer uma interpretação própria e brasileira de tudo o que 
 acontece no mundo: ser contemporâneo é traduzir 
 internamente as informações.

Ameaças:
• Competição mundial: mercado internacionalizado, 
 extremamente competitivo, que privilegia os altos lucros.

Demandas do setor no Brasil
• Maior articulação entre pessoas, projetos, empresas, políticas.
• Criação de incubadoras para talentos criativos.
• Necessidade de criar novas plataformas para lançar novos 
 talentos no mercado e articular os criadores. Exemplos:

- Desfiles

- Feiras (tipo Mundo Mix)
- Regulamentação de espaços que já exis-
tem (ex. feiras do Bixiga, Benedito Calixto, 
República...)
- Uso de espaços abandonados (revitali-
zação)
-Cessão de espaços públicos / Uso de pré-
dios tombados / patrimônio arquitetônico 
(conhecimento da própria população local)

LX Factory 
Em 1846, a Companhia de Fiação e Te-
cidos Lisboense (importante complexo 
fabril de Lisboa) se instala em Alcântara. 
Posteriormente, essa área industrial de 
23.000m2 foi ocupada pela Companhia 
Industrial de Portugal e Colónias.
A LXFactory foi montada nessa região 
como uma ilha criativa ocupada por em-
presas e profissionais da indústria, além de 
abrigar acontecimentos na área da moda, 
publicidade, comunicação, multimídia, 
arte, arquitetura, música etc., gerando uma 
dinâmica que atrai inúmeros visitantes a 
redescobrir essa região de Alcântara.
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Instrumentos de fomento e apoio
• Programas de apoio à ocupação da cidade com feiras, desfiles 
 etc.
• Incentivo ao turismo cultural e criativo.
• Incubadora de projetos inovadores também com foco no 
 investimento privado em empresas nascentes.
• Isenção de impostos para ocupação de zonas degradadas da 
 cidade.
• Incentivo à ocupação de prédios abandonados com 
 oferecimento de infraestrutura e apoio para seu funcionamento.
• Incentivo ao desenvolvimento de projetos advindos da 
 sociedade civil para ocupação da cidade, a exemplo do NSDM 
 de Amsterdã37.

PESQUISA / PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

A produção e o acesso a informações e conhecimentos existentes sobre um determina-
do setor pode contribuir para o seu desenvolvimento – seja para a identificação de novos 
nichos de mercado ou apoiar ações estratégicas, para a formação de novos produtores 
ou criadores, para qualificar a produção e/ou criação, para estimular a inovação, ou mes-
mo para mostrar as contribuições do setor para a economia local, regional ou nacional, 
justificando a necessidade de políticas mais amplas que possam fortalecer os elos de 
sua cadeia produtiva. Paralelamente a isso, informações claras, confiáveis e atualizadas 
sobre o campo da cultura e da moda são fundamentais para subsidiar a formulação, o 
planejamento e a tomada de decisão referentes às políticas públicas. 

Em se tratando da indústria da moda, as pesquisas de materiais, fibras têxteis, tecidos 
e cores podem contribuir para a criação de novas técnicas ou coleções com insumos 
alternativos; pesquisas sobre ergonomia das roupas podem subsidiar a criação de peças 
para pessoas que possuam corpos diferentes, em uma perspectiva inclusiva. A discussão 
em torno da sustentabilidade na moda ainda é recente no Brasil; pesquisas nessa área 
podem subsidiar o desenvolvimento de produtos com materiais e processos de fabricação 
menos danosos ao meio ambiente, aliando-se a busca de produtos atrativos ao mercado 
com consciência ambiental – por exemplo, o uso de produtos orgânicos com padrões 
de qualidade adequados que permitissem criar peças complexas com bom corte, como 
exige o mercado.

Em outra perspectiva, vimos a partir das ideias de Lipovetsky que a moda espelha a 
sociedade e simboliza de maneira sintética o espírito do tempo. Esses sinais precisam 
ser lidos e interpretados para que se possam identificar novas tendências para o de-

37. Estaleiro fechado em 1984 quando o negócio tornou-se pouco lucrativo (80mil m2). Em1999: grupo de artistas, arquite-
tos, pessoas de teatro e skatistas procurou o conselho local com uma ideia de revitalização do local na zona das docas e de 
transformação do grande espaço em um grande espaço público cultural. Em 2002 – Plano apresentado = transformar o local 
no espaço NDSM, incubadora de projetos criativos e experimentais – trabalho conjunto – parte do espaço é locada: espaços 
básicos a serem finalizados pelos locatários – proprietário do espaço e responsável pela reforma inicial. Filosofia: ‘cidade viva’ 
onde os usuários devem assumir um papel ativo no desenvolvimento, cuidado e controle sobre o espaço onde habitam. Estú-
dios, áreas expositivas, espaços multifuncionais, ateliês, área para skate indoor, restaurantes, projetos para uso sustentável, 
jardins móveis, biblioteca móvel, residências para artistas. Em decorrência de seu amplo espaço transformou-se em um local 
especial para festivais ao ar livre e grandes festas.
 

senvolvimento de coleções de moda. Essa leitura e interpretação da realidade podem 
ser favorecidas pela realização de estudos e pesquisas que nos ajudem a entender a 
sociedade ou, mais especificamente, a moda de um tempo. Da mesma forma, a dificul-
dade de conhecer a diversidade que nos constitui – as pinturas corporais indígenas, a 
indumentária dos povos africanos, entre tantos outros exemplos – dada sua ausência 
de coleções e acervos, empobrece o diálogo possível e enriquecedor entre a tradição e 
a criação atual.

Análise SWOT 

Forças:
Iniciativas já existentes no país (exemplos):

Colóquio de Moda 
Esforços para registrar fazeres artísticos e 
construir parcerias para replicação desses 
saberes; pesquisas, ferramentas de ensino, 
pesquisas de design e têxteis.
Surgimento de grupos de estudo / interdis-
ciplinaridade.

DNA Brasil 
Projetos integrados que visam identificar o 
talento local e valorizá-lo. 
Iniciativa do SENAI/CETIQT em identificar o 
DNA do país, não só como balão de ensaio 
criativo, mas também como fonte funda-
mental para uma transformação econômica.

A partir do estudo sobre o que se percebe 
como características ou símbolos da brasi-
lidade, a publicação reúne estímulos cria-
tivos para o campo do Design, da Moda, 
da Comunicação, entre outros negócios. 
Na pesquisa que deu origem ao livro, 
procurou-se sistematizar informações de 
diferentes fontes, extrair tendências e con-
ceitos emergentes para as cinco regiões e 
oferecer diretrizes que visam orientar pro-
fissionais e empresas na criação, produção 
e comercialização de produtos e serviços 
que valorizam as características culturais e 
o talento local brasileiros.
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Fraquezas:
• Excesso de informação e necessidade de selecionar.
• Falta de informações sistematizadas (vide documento “Brazil 
 Fashion”, feito por britânicos e não por brasileiros).
• Dificuldade de acesso às informações sobre moda; 
 necessidade de abrir as informações e torná-las acessíveis.
• O jornalismo de moda é muito recente; a formação acadêmica 
 é recente.
• Falta de bibliografia sobre moda.
• Não acumulação do saber na área – informação/difusão.
• Dificuldade de memória escrita e visual.
• Museus deixam de fora informações e preservação de nossa 
 diversidade (pintura corporal indígena, escarificações 
 africanas, indumentária dos povos africanos).
• Deficiência na formação de acervos.
• A história do design é recente e ainda precisa ser construída.
• Memória a ser resgatada.

Oportunidades:
• Recente geração acadêmica que efetua estudos de moda no 
 Brasil.

Ameaças:
• Perda de informações e saberes relevantes para o 
 desenvolvimento da área.

Demandas do setor no Brasil
• Necessidade da criação de museus: informação e 
 conhecimento (manutenção de determinadas técnicas 
 manufatureiras); divulgação.
• Construção da memória da moda e do design no país.
• Pesquisas de design e têxteis.

 

Exemplo de museu de moda e design:

Instrumentos de fomento e apoio
Criação de um Observatório da Moda para produção de infor-
mações e conhecimentos sobre o setor, a realização de estudos 
e pesquisas para subsidiar a criação em moda, a pesquisa de 
materiais, tecidos, cores etc.

Exemplo de ações possíveis:
• Relatórios: estatísticas e gráficos sobre o mercado da moda.
• Notas técnicas e informes: estudos e informes sobre o mercado 
 da moda.
• Teses e dissertações: trabalhos acadêmicos sobre a moda.
• Metodologias e índices: termos, índices e referências utilizados 
 na moda.
• Dados do mercado internacional: links para observatórios e 
 organizações internacionais.
• Pesquisas sobre ergonomia das roupas.
• Inserção da moda no Sistema Nacional de Informações e 
 Indicadores Culturais (SNIIC)38 – o SNIIC tem por finalidade 
 integrar os cadastros culturais e indicadores a serem coletados 
 pelos municípios, estados e o governo federal, para gerar 
 informações e estatísticas sobre a realidade cultural brasileira. 

Museu do Design e da Moda (MUDE) 
Lisboa, Portugal
A ligação do design de moda ao design de 
produto, juntamente com a excelência da 
coleção e o próprio conceito museológico, 
singulariza o MUDE no contexto internacio-
nal onde existem, por um lado, museus de-
dicados à moda, por outro lado, museus de 
design ou que possuem núcleos especifi-
camente vocacionados para as duas áreas. 
O MUDE contribui para a afirmação de Lis-
boa enquanto destino de turismo cultural, 
reforçando a sua condição como uma das 
novas capitais do design, a par de Antu-
érpia, Glasgow, Montreal, Saint-Etienne, 
Estocolmo e Nova Iorque/Times Square.

38. Ministério da Cultura. “Estruturação, Institucionalização e Implementação do Sistema Nacional de Cultura”, novembro 
de 2010. Disponível em: http://blogs.cultura.gov.br/snc/files/2009/07/DOCUMENTO_BÁSICO_SNC_16DEZ2010.pdf. Acesso 
em: 21/03/2011. 
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 Constitui-se de bancos de dados referentes a bens, serviços, 
 infraestrutura, investimentos, produção, acesso, consumo, 
 agentes, programas, instituições e gestão cultural, entre outros.
• Criação de prêmios, editais e/ou programas de fomento à 
 pesquisa em moda.
• Criação de museus da moda, com o objetivo de preservar a 
 diversidade dessa produção e de determinadas técnicas 
 manufatureiras.

INCLUSÃO SOCIAL

A expressão ‘inclusão social’ vem sendo utilizada de forma recorrente nos últimos anos 
no Brasil e pode ser vista, em última instância, como luta contra a pobreza (em sentido 
amplo, não apenas em termos econômicos) ou combate às desigualdades sociais, no 
que se refere ao acesso aos benefícios da vida em sociedade, provocadas por condições 
sócio-econômicas ou de origem geográfica, por educação, idade, ou mesmo pela exis-
tência de deficiência ou preconceitos raciais. Nesse sentido, uma sociedade inclusiva é

“uma sociedade para todos, independentemente de sexo, 
idade, religião, origem étnica, raça, orientação sexual ou deficiên-
cia; uma sociedade não apenas aberta e acessível a todos os gru-
pos, mas que estimula a participação; uma sociedade que acolhe 
e aprecia a diversidade da experiência humana; uma sociedade 
cuja meta principal é oferecer oportunidades iguais para todos 
realizarem seu potencial humano”. (Adolph Ratska – Presidente 
do Centro Vida Independente da Suécia)39

No Brasil, o combate à exclusão social vem sendo assumido pelas atuais políticas de 
Estado, na perspectiva do desenvolvimento social. Segundo estudo divulgado em maio de 
2010 no XXII Fórum Nacional (Rio de Janeiro) do Instituto Nacional de Altos Estudos, a 
inclusão social no Brasil tem progredido em ritmo mais acelerado do que o crescimento 
econômico. Dados revelam que, entre 2001 e 2008, o Índice de Inclusão Social (IIS) 
cresceu em média 5,3% ao ano, enquanto que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita 
teve uma média de 2,3% no período.40

A noção de inclusão social também foi incorporada à moda, quando se enfatiza o 
potencial que o setor tem na geração de renda e emprego, na qualificação do trabalho 
de criadores tradicionais e na produção artesanal, ou ainda como instrumento de de-
senvolvimento local. Também foi incorporada na moda sob a perspectiva da inclusão de 
pessoas com algum tipo de deficiência, reconhecendo-lhes o direito de autonomia na 
escolha de como vestir-se, a partir de certas funcionalidades e características nas roupas 
que atendam às suas necessidades específicas – noção de ‘moda inclusiva’.

39. Sociedade inclusiva – Rede de Inclusão Social / PUC Minas. Disponível em: http://www.sociedadeinclusiva.pucminas.br. 
Acesso em: 18/03/2011. 
40. “Estudo revela que inclusão social no Brasil cresce mais que PIB”. Site Vermelho. Disponível em: http://www.vermelho.
org.br/noticia.php?id_secao=1&id_noticia=129910. Acesso em: 18/03/2011.

Análise SWOT 

Forças:
• O setor da moda é capilar, gera emprego, riqueza e inclusão  
 social em todas as áreas.
• Solidez econômica no país; aumento de renda e inclusão social.
• Solidez da cadeia produtiva: mesclar.
• Possibilidade de trabalhar com a mão-de-obra local e/ou 
 comunidades que detêm um saber tradicional; artesão com 
 potencial colaborador para a indústria de moda (casos em que 
 se rompe o abismo entre o designer e o artesão).
• Visibilidade do artesanato das comunidades e do trabalho 
 autoral. 
• Valorização da cultura: artesão com potencial colaborador para 
 a indústria de moda.
• Cultura e tradição + inovação e tecnologia = possibilidade de 
 recodificar a cultura existente.
• Técnicas tradicionais de manufatura das comunidades aliadas 
 a elementos inovadores / Quebra da tensão entre artesanato e 
 tecnologia.
• Ação Produtiva com Inovação Social = modelo produtivo 
 baseado na convergência de inovação, tradições culturais, eco
 design e alcance de mercado.
• Organização das cooperativas. 

Exemplos:
• Coopa-Roca: geração de oportunidades para mulheres 
 trabalharem em suas casas para complementar o orçamento 
 de suas famílias / gestão democrática; gestão financeira interna.
• Projeto Fazendo Moda: integração social de jovens em situação 
 de vulnerabilidade por meio de capacitação profissional na área 
 de moda, oportunizando novas formas de geração de renda e 
 colocação no mundo do trabalho.

Fraquezas:
• Somos influenciados pela Europa.
• Não valorização da ‘prata da casa’.
• Ausência de políticas públicas.
• Inconsistência do discurso do Estado sobre necessidades e 
 demandas da população. 
• Falta investimento em educação / Carências educacionais 
 (necessidade de investir no desenvolvimento de capacidades 
 para recodificar a cultura existente e para ler símbolos).
• Informalidade da produção de moda.
• Falta de articulação entre os estados do nordeste.
• Necessidade de ampliar o mercado para os estados do nordeste.
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Exemplos de experiências de moda na perspectiva da inclusão socialOportunidades:
• Alargamento do conceito de cultura (tudo o que tem carga 
 simbólica é do mundo da cultura). Inserção da moda no setor 
 cultural.
• Valorização do intangível.
• Percepção da moda como fator de inclusão social.
• Entendimento de moda (cultura) como direito – o Estado tem 
 a obrigação de satisfazer as condições para o pleno 
 desenvolvimento.
• Difusão da ideia que o Estado deve apoiar, incrementar, criar 
 escolas de formação, oferecer linhas de crédito, dar 
 visibilidade, reforçar, dar relevância, abrir as portas.
• Design genuinamente brasileiro: enfatizar a arte popular 
 nordestina enquanto prática tradicional e não como folclore = 
 conhecer nossas tradições culturais.

Ameaças:
• Competição mundial: mercado internacionalizado, 
 extremamente competitivo, que privilegia os altos lucros.
• Influência e cópia de culturas estrangeiras.
• Vender o Brasil como uma caricatura de Brasil.

Demandas do setor no Brasil
• Necessidade da criação de museus: informação e 
 conhecimento (manutenção de determinadas técnicas 
 manufatureiras); divulgação.
• Circulação de técnicas artesanais presentes em várias 
 regiões do Brasil.
• Aliar técnicas tradicionais ao uso de materiais contemporâneos 
 e processos mais competentes.
• Trabalhar com ‘moda ética’.
• Conceito de sustentabilidade como projeto socialmente justo, 
 economicamente viável, ecologicamente correto.
• Fortalecimento de eventos regionais.

Instituto Mara Gabrilli (IMG) –
São Paulo, SP 
O IMG e a marca Hey!U fizeram parceria 
com a Galeria Mundo Mix para desenvolver 
a primeira linha de moda inclusiva no país. 
Foram criadas as peças da linha Easy Put 
– roupas práticas, fáceis de vestir, confor-
táveis, voltadas a um mercado que hoje é 
praticamente ignorado pela moda: o das 
pessoas com corpos diferentes, seja porque 
tenham alguma deficiência, seja porque es-
tão fora dos padrões das medidas médias 
métricas da população. Só em São Paulo, 
são cerca de 1,5 milhão de pessoas. 

Ergonomia das roupas: pesquisa da estilis-
ta junto a pessoas com deficiência. Exem-
plos: camiseta para uma pessoa que não 
tenha um dos braços; uso de fechos mais 
simples, como velcro, atendendo aos ca-
deirantes que têm movimentos dos braços; 
bolsos na parte frontal das coxas; fechos 
nas costas ou na frente das blusas; tecidos 
mais consistentes etc. 

Daspu
Em 2005, prostitutas ligadas à ONG Da-
vida (http://www.davida.org.br) resolveram 
criar uma grife para dar visibilidade e re-
cursos para os projetos da organização. 
Foram criadas estampas, frases e design 
inspirados no mundo da prostituição. As 
roupas são desenhadas por profissionais 
de moda, depois de vivência e pesquisa 
com as prostitutas. 
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Outros exemplos:
• Projeto Despertar para a Moda (Rio de Janeiro, RJ) – projeto 
 da FIRJAN que tem por objetivo sensibilizar jovens de 
 comunidades do Rio de Janeiro para profissões da cadeia da 
 moda, que é a segunda maior indústria empregadora do Brasil 
 e terceira maior do Rio de Janeiro. 
• Projeto Talentos do Brasil (Paraíba) – gerido pelo Ministério do 
 Desenvolvimento Agrário e pelo SEBRAE, em parceria com 
 Programa Texbrasil. Tem por objetivo incentivar 
 o trabalho e a renda nas comunidades rurais a partir da moda 
 artesanal, com foco na “emancipação sustentável”. Realização 
 de oficinas com a participação de estilistas e designers 
 reconhecidos no Brasil e no exterior. Feiras para exposição dos 
 trabalhos das bordadeiras e labirinteiras.

Instrumentos de fomento e apoio
• Apoio a pesquisas sobre ergonomia nas roupas, buscando criar 
 vestimentas mais adequadas a pessoas com corpos diferentes.
• Programas e atividades para a qualificação de artesãos, 
 promovendo momentos de troca com estilistas e criadores de 
 outras localidades e com outros referenciais.
• Pesquisa, valorização e registro de técnicas tradicionais de 
 confecção de moda.
• Fomento a formalização de artesãos e apoio para inserção no 
 mercado.

QUANDO FALAMOS EM  
CONVERTER O  
POTENCIAL DA ECONOMIA 
CRIATIVA EM REALIDADE,  
TEMOS QUE TER A  
COMBINAÇÃO DE DOIS  
ELEMENTOS ESSENCIAIS,  
QUE SÃO: 

Esta parte apresenta exem-
plos de iniciativas criativas, 
conduzidas por empreen-
dedores que não encarnam 
necessariamente o papel 
do empresário tradicional. 

Escolhemos apresentar algu-
mas iniciativas de naturezas 
diversas (instituto, empresa, 
cooperativa), com perfis de 
atuação e ambições dife-
rentes, mas permeadas por 
uma mesma característica 
em comum, que é o desen-
volvimento de atividades que 
possam proporcionar  
emprego e renda, ou seja,  
que atuem na perspectiva  
da inclusão social.  

1. O ESTADO, COMO 
ANIMADOR E INDUTOR DE  
TAL PROCESSO, CRIANDO AS  
CONDIÇÕES E GERANDO UM  
AMBIENTE PROPÍCIO AO  
DESENVOLVIMENTO  
DESSES NEGÓCIOS; E 

2. A COMPREENSÃO DO 
INDIVÍDUO COMO “O”  
FATOR ESSENCIAL, A  
CENTELHA DEFLAGRADORA  
DE TODA UMA INDÚSTRIA  
A PARTIR DO INPUT 
CRIATIVO. E É JUSTAMENTE 
A ESSA FIGURA QUE 
DEDICAMOS IDEIAS EM AÇÃO.

Todos os empreendimentos 
apresentados estão profunda-
mente comprometidos com 
a transformação social e o 
desenvolvimento inclusivo 
e ambientalmente susten-
tável, a partir da geração 
de negócios criativos rela-
cionados com a moda.

IDEIAS EM AÇÃO
IDEIAS EM AÇÃOÃO

AAÇÃOOO
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NATURAL FASHION 

41

41. Veja: www.naturalfashion.com.br 

Foi no início do ano 2000 que 
um grupo de 10 pequenos 
empresários do setor de con-
fecções da Região de Campina 
Grande (PB) se reuniu para 
juntar forças e encontrar uma 
solução para o problema da 
competição desleal que estava 
inviabilizando seus negócios. 
Há cerca de cem quilômetros 
dali, no sertão pernambuca-
no, as cidades de Santa Cruz, 
Toritama e Caruaru abriga-
vam uma indústria da moda, 
completamente informal, sem 
pagar impostos, sem prover 
qualquer tipo de garantia 
social prevista em lei para 
os seus trabalhadores, que 
foi diretamente responsável 
pelo abatimento do setor de 
confecções do Recife e João 
Pessoa. Uma verdadeira China 
bem na sua vizinhança.

Liderados por Maysa Gadelha, 
que já era na época – ainda é 
nos dias de hoje – presidente 
do Sindicato das Indústrias do 
Vestuário do Estado da Para-
íba, o grupo reuniu-se num 
brain storming para definir 
uma estratégia competitiva, 
ou melhor, de sobrevivência. 

Parte dessa ação era também 
motivada pela FENIT que se 
aproximava e era necessário 
apresentar algo que chamas-
se a atenção. Foi assim que 
surgiu a ideia do aproveita-
mento do algodão colorido.

Para quem não sabe, o algo-
dão colorido sempre existiu 
na natureza, porém seu curto 
cumprimento inviabilizava o 
processo de fiação industrial, 
motivo pelo qual durante muito 
tempo ele era descartado, 
quase considerado como uma 
praga. Sabia-se então que a 
EMBRAPA já trabalhava no de-
senvolvimento de um algodão 
colorido de fios mais longos, 
de modo a contornar esse 
problema. O grupo foi atrás 
desse insumo e descobriu 
que grandes avanços haviam 
sido conquistados. O algodão 
é colorido naturalmente, sem 
aplicação de qualquer produto 
químico. Além disso, o produto 
é completamente orgânico, 
não consumindo sequer uma 
gota de agrotóxico. Interes-
sante notar que é justamente 
o algodão (diga-se, o algodão 
tradicional, branco) o respon-
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sável pelo maior consumo de 
agrotóxicos entre todas as cul-
turas, respondendo por 25% 
de todo o agrotóxico que se 
utiliza nas lavouras brasileiras. 

Compreendendo o seu poten-
cial, eles elaboraram então 
algumas peças-piloto e as 
enfiaram na bagagem rumo à 
FENIT. O que se pretendia era 
gerar uma espécie de teaser, 
aquela peça promocional 
criada somente para chamar 
a atenção. E o resultado não 
poderia ser mais animador. 
O interesse do público sur-
preendeu o grupo, que voltou 
para Campina Grande com a 
missão de criar e produzir as 
peças, atendendo às primeiras 
encomendas que surgiram. 

E assim começou a Natural 
Fashion. Ela é, na verdade, 
uma cooperativa de empreen-
dedores que se dedicam à pro-
dução de moda, acessórios e 
peças de decoração confeccio-
nadas a partir do algodão co-
lorido. Foi um trabalho árduo, 
é verdade. Campina Grande, 
que na década de 1930 era 
o segundo pólo de comércio 

lias dedicadas ao cultivo do 
algodão colorido na região. 
Já no processo de produção 
(confecção) estão inseridas 
diretamente 150 pessoas. O 
principal gargalo ainda é o da 
fiação, pois o algodão colo-
rido “suja” as máquinas de 
fiação, exigindo certo esforço 
(medido pela indústria como 
horas ociosas) na limpeza e 
preparação das máquinas para 
a fiação do algodão branco. 
Esse problema estará resolvido 
no dia em que a escala de pro-
dução atinja um nível em que 
os equipamentos possam ser 
dedicados exclusivamente à 
fiação desse algodão colorido.

A Natural Fashion se utiliza de 
todas as formas de divulgação 
e exposição possíveis, sendo 
presença constante nas feiras 
de negócios mais importantes. 
A internet é sua principal fonte 
de clientes, com pedidos que 
chegam de diversas partes do 
Brasil, e também (e em núme-
ro cada vez maior) do exterior. 
A cooperativa conta hoje com 
29 cooperados e a chave para 
o bom desempenho, segundo 
Maysa, é a consciência de 

mundial de algodão, perdendo 
apenas para Liverpool, já havia 
perdido o interesse no algodão 
desde que a praga do bicudo 
dizimou suas plantações na 
década de 1980. As famílias 
de agricultores se dedicavam 
então a outras culturas, mais 
seguras e rentáveis. Era preci-
so, portanto, restabelecer toda 
a cadeia de produção, o que 
compreendia a mobilização 
das famílias de agricultores, 
até a viabilização industrial 
da produção, uma vez que a 
pequena escala não estimu-
lava a adesão das indústrias 
devidamente equipadas. Fora 
isso, todo o capital de inves-
timento e de giro teria que vir 
dos próprios empreendedo-
res, uma vez que o sistema 
bancário, incluindo o oficial, 
não considera seguro o finan-
ciamento de lavouras onde 
não se aplicam agrotóxicos.

Esse trabalho foi feito. A 
apresentação sistemática e 
bem embasada do potencial 
do produto teve efeito junto 
aos produtores que foram aos 
poucos aderindo ao projeto. 
Hoje são cerca de 150 famí-

que o sistema de trabalho 
cooperativado é uma matriz 
de responsabilidades mútuas, 
segundo a qual é importante 
saber que a cooperativa pode 
beneficiar o cooperado à 
medida que o cooperado pode 
beneficiar à cooperativa. E 
arremata justificando sua con-
fiança no negócio: “o produto 
é correto do início ao fim.”
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42. Conheça mais sobre a Retalhos Cariocas em www.retalhoscariocas.com 

RETALHOS CARIOCAS 

42

Retalhos Cariocas é uma 
microempresa surgida na 
Barreira do Vasco, uma comu-
nidade de baixa renda loca-
lizada na zona norte carioca, 
bem em frente ao Estádio 
de São Januário, do clube 
Vasco da Gama, na região de 
São Cristóvão. Reduto popu-
lar operário, a Barreira não 
costuma figurar nem mesmo 
no mapa social das já algum 
tempo badaladas favelas 
cariocas. Isso está mudando. 

A Retalhos começou sua atu-
ação há apenas três anos. Foi 
o resultado da união de forças 
de várias pessoas da comuni-
dade. Começando pela Fátima 
Souza, a Fafá, costureira-mãe, 
da Julinha e das outras meni-
nas todas, que já tinha uma 
boa experiência em costura. 
A formação em moda e estilo, 
conquistada à base de grande 
sacrifício por sua filha, animou 
as duas a iniciarem o empre-
endimento. Esse foi o pontapé 
inicial. Não demorou muito e 
outras jovens mulheres foram 
chegando. Hoje são cinco 
sócias tocando o negócio, 
distribuindo-se entre as ativi-

dades de produção, comer-
cialização, administração etc. 

No começo, como forma de 
viabilizar-se, o grupo montou 
um curso de capacitação 
profissional em costura e 
correlatos ofertado gratuita-
mente para a comunidade. 
Foi a forma encontrada que 
permitiu a utilização de parte 
do prédio da sede da asso-
ciação de moradores, como 
contrapartida à cessão do 
espaço, que é ocupado até 
hoje. Em paralelo, iniciaram a 
criação e produção de peças 
que, desde o início se carac-
terizavam fortemente pelo 
despojamento, casualidade e 
vivacidade de cores. O pro-
duto carro-chefe, no entanto, 
acabou se tornando a Sandália 
Retalhos, uma peça montada 
a partir da plataforma havaia-
nas, customizada com retalhos 
de tecidos, sucesso garantido 
junto a todos os públicos. 
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A estratégia inicialmente 
adotada foi a da exaustiva 
participação em feiras e even-
tos de todos os tipos, o que 
se mostrou interessante por 
algum tempo, principalmente 
pelo efeito de divulgação e 
de aproximação com outros 
grupos, mas sem os resultados 
comerciais esperados. Dessas, 
continuam figurando entre os 
eventos “obrigatórios” apenas 
aqueles que são promovidos 
pelas entidades de fomento 
ao setor, com capacidade de 
gerar visibilidade, como, por 
exemplo, o Fashion Busi-
ness. Das feiras de bairro (as 
feirinhas), a única da qual não 
se abriu mão é a da Barrei-
ra do Vasco, que acontece 
todas as sextas-feiras. Por 
diversas razões. Além das 

empreendimento e a quali-
dade dos produtos, aliadas à 
carência de oportunidades de 
incremento da renda, levaram 
naturalmente à formação de 
uma rede de revendas forma-
da pelas próprias moradoras 
da comunidade. Hoje são 27 
revendedoras, expondo os 
produtos em seus ambientes 
cotidianos. A Retalhos oferece 
treinamento, catálogos pro-
mocionais, divulga os contatos 
das revendedoras no seu web-
site e ainda confia às mesmas 
uma cota inicial de peças, a 
qual pode ir sendo ampliada à 
medida que elas são vendidas. 

óbvias motivações de ordem 
sentimental e da facilidade 
logística de exposição etc., a 
feira permite a animação de 
uma rede de revendedoras 
que vem dando muito certo.

Começou de maneira inespe-
rada. O pessoal da Retalhos 
já via com desconfiança as 
possibilidades financeiras 
proporcionadas pelas feiras. 
Também não era considerada 
uma boa opção a entrega das 
peças para vendas em consig-
nação em lojas, cujas tenta-
tivas resultavam, até então, 
num bloqueio de capital por 
longo período e com margens 
de lucro muito pequenas. 
Mas a feira da comunidade 
é frequentada por pessoas 
conhecidas, que conhecem 
a trajetória da Fafá e que 
convivem com aquele grupo 
ocupando a sua associação. 
Muitas dessas pessoas viram 
as meninas (hoje mulheres) 
crescendo. A empatia com o 

O nome Retalhos Cariocas 
vem da intenção de reproduzir, 
não a história, mas fragmentos 
do dia-a-dia do Rio de Janeiro, 
personagem sempre presente 
nas suas criações. Também é 
fato que, por princípio e por 
necessidade, o grupo desde 
sempre tem adotado a filosofia 
do completo aproveitamento 
de materiais. Graças a essa 
característica, a empresa é 
com frequência escolhida 
como destinação de retalhos 
de tecidos e aviamentos de 
empresas de maior porte, 
entre elas, a Osklen, por 
exemplo. Uma forma respon-
sável de descarte de resíduos, 
gerando uma sobrevida para 
materiais que iriam para o 
lixo. O meio ambiente agrade-
ce. E as meninas também.
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43. Conheça mais em www.institutoe.org.br 

INSTITUTO E 

43

Earth, Education, Environment, 
Energy e Empowerment. O 
Instituto E faz desses cin-
co “Es” a sua bandeira de 
desenvolvimento inclusivo e 
sustentável. Assim mesmo, 
em inglês, porque sua atuação 
almeja repercussão no nível 
internacional. O instituto E foi 
criado em 2007 sob a bên-
ção da já tradicional e super 
vencedora marca Osklen, que 
já primava pela observância 
de tais atributos, sendo bem 
respeitada pelo mercado e 
pelo seu público, que reconhe-
cia e valorizava a filosofia que 
impregnava suas coleções.

A intenção de uma atuação 
intensiva em prol do desenvol-
vimento humano sustentável 
remontava épocas anteriores. 
Desde meados da década 
de 1990, Oskar Metsavaht, 
que é o fundador da Osklen 
e presidente do Instituto, já 
identificava que havia uma 
vasta gama de projetos am-
bientais altamente meritórios 
e que simplesmente não eram 
levados a cabo por falta de 
comunicação e de articulação. 
E foi justamente nesse espaço 
existente entre os projetos de 

qualidade e a sociedade que 
surgiu a ideia de criar o Institu-
to, para preencher o vazio de 
comunicação. A lógica seria o 
empenho do prestígio e visibi-
lidade já conquistados na mo-
bilização de uma extensa rede 
de parceiros no setor privado, 
no terceiro setor e no governo. 
Para tal missão foi convocada 
a socióloga Nina de Almeida 
Braga, que aceitou o desafio. 

O pontapé inicial foi a criação 
do Projeto E-Fabrics, uma 
iniciativa pioneira e ambiciosa, 
visando o mapeamento de 
matérias-primas originais, pas-
síveis de serem trabalhadas 
com design, ofertadas pela in-
crivelmente vasta biodiversida-
de brasileira. Todas as regiões 
foram mapeadas. Após longo 
e exaustivo processo, chegou-
se a um catálogo de opções 
absolutamente original e 
surpreendente, de onde cons-
tavam desde o couro de peixe 
para confecção de bolsas até 
o algodão orgânico colorido, 
passando pelo látex e a lona 
eco-juta, só para citar alguns.
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O que praticamente todos 
esses materiais tinham em 
comum era o potencial de 
geração de trabalho para 
comunidades de baixa ren-
da, oferecendo alternativas 
inovadoras e criativas para a 
indústria, com um nível maior 
de segurança ambiental. 
Dizemos “potencial” porque 
entre a identificação dos ma-
teriais e o seu aproveitamento 
ótimo existe um caminho a 
ser percorrido, que envolve o 
desenvolvimento de produtos 
(design), mobilização comu-
nitária, treinamento e difusão 
perante os possíveis parceiros, 
considerando que a viabili-
dade econômica passa pela 
produção em maior escala. 
E esse caminho, o Instituto 
E faz questão de acompa-
nhar de perto, participando 
de seu amadurecimento.

O Instituto E conduz uma 
gama bem variada e substan-
tiva de projetos inseridos nos 
seus respectivos “Es”. Entre 
esses projetos estão alguns 
que merecem uma atenção 
especial, como o de rastrea-
mento das pegadas de carbo-
no de alguns dos E-Fabrics, 
desenvolvido em parceria com 
o Ministério do Meio Ambiente 
da Itália, e o da criação do 
Trade de Design, viabilizado 
por um convênio com o Minis-
tério da Cultura. Dentro deste 
último, aliás, se encontra uma 
verdadeira jóia da coroa, como 
vem sendo tratada, que é a 
possibilidade de criação da pri-
meira biblioteca de materiais 

O mundo está de olho no 
Brasil. Seja pelo seu crescente 
protagonismo na cena política 
internacional ou pela força 
de sua economia robusta, 
somando-se ainda à espetacu-
lar composição de ambientes 
ecológicos diversos, que nos 
confere o título (e a responsa-
bilidade) de maior biodiversi-
dade do planeta - o País está 
no foco das lentes internacio-
nais. Existe muito interesse 
sobre o comportamento do 
Brasil perante sua riqueza 
natural. O Instituto E percebe o 
momento como oportuno para 
o engajamento da indústria da 
moda – bem como do design, 
de modo geral – em adotar 
novos paradigmas de cresci-
mento, investindo em pessoas 
e em produtos sustentáveis. 
Sua atuação já começa a lhe 
render o devido reconheci-
mento. Em 2008 foi publicado 
no Reino Unido um relatório 
chamado Deeper Luxury, que 
aborda um novo perfil de com-
portamento do consumidor, 
mais interessado na coletivi-
dade, onde a marca Osklen 
figura como o novo luxo, uma 
das cinco marcas que se des-
tacarão no mundo, justamente 
por conta do Projeto E-Fabrics. 

sustentáveis, que será abriga-
da no antigo casarão (agora 
completamente reformado) da 
cantora Bidu Sayão, localizado 
na Praça Tiradentes, no centro 
histórico do Rio de Janeiro.
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44. Veja mais em: http://www.coopa-roca.org.br e http://www.coopa-roca.rj.gov.br 

COOPA ROCA 

44

A Coopa Roca surgiu na favela 
da Rocinha, no Rio de Janeiro, 
no final dos anos 80, atra-
vés do trabalho da socióloga 
Tetê Leal, que, inspirada pela 
leitura de Paulo Freire, decidiu 
dedicar-se a conhecer profun-
damente a realidade da favela, 
in loco. A cooperativa surgiu 
com a missão de gerar renda 
para mulheres donas-de-
casa que tinham por tradição 
familiar algum conhecimen-
to de costura e bordado. 

Note-se que a Rocinha tem 
um enorme contingente de 
famílias de origem cearense, 
que historicamente trazem 
esses conhecimentos de 
técnicas tradicionais, como a 
do fuxico, o crochê, o bor-
dado, o nozinho e o pa-
tchwork. E deu muito certo.

Houve uma pronta adesão da 
comunidade, que começou 
participando de pequenas 
feiras, como a promovida pelo 
Circo Voador, além de festas 
comunitárias. Com apenas 
um ano de existência, e com 
o apoio do governo federal, o 

grupo já conseguia montar a 
sua sede própria, ocupada até 
hoje, já tendo sofrido algumas 
ampliações e benfeitorias.

Ao longo desse tempo, um 
bom trabalho de gestão e 
articulação com marcas bem 
estabelecidas deram o impulso 
necessário para que se atin-
gisse outro patamar. A Coopa 
Roca já produziu peças para 
marcas de destaque, como M. 
Officer, Osklen, Eliza Conde, 
Lenny e Dautore. Já desfilou 
no London Fashion Week e 
suas peças já passaram por 
algumas das mais celebradas 
passarelas do mundo, vestindo 
modelos famosas, como Ana 
Hickmann e Isabeli Fonta-
na. Já foi inclusive recrutada 
pela respeitadíssima marca 
japonesa Jun Co, que enco-
mendou a criação de cola-
res artesanais para adornar 
uma de suas coleções. 

O grupo se dedica prioritaria-
mente à moda, mas também 
se aventura por outras áreas 
do design. Nesse sentido é im-
possível deixar de mencionar 

ECONOMIA E CULTURA DA MODA NO BRASIL   108 > 109



as já famosas Luminárias Co-
opa Roca. Trata-se de um ver-
dadeiro hit de vendas, desper-
tando o interesse mundo afora 
pelo trabalho do grupo. Só 
para se ter uma ideia, este ano 
as peças já estiveram expostas 
no Salão do Móvel de Milão e 
ainda terão o seu espaço no 
Cooper-Hewitt, o badalado mu-
seu de design de Nova Iorque. 

O sucesso não se mede 
somente em números. O que 
as planilhas de produção e 
de planificação financeira não 
conseguem registrar é a trans-
formação que se passa junto 
às mulheres que se inserem 
nesse processo produtivo. É 
comum dizer-se que, algumas 
delas, quando se juntam ao 
grupo, mal têm coragem de 
abrir a boca e se expressar, tal 
o nível de timidez ou mesmo 
de insegurança. Elas têm 
origem num ambiente predo-
minantemente machista, em 
que se impõe como condição 
indispensável para a realiza-
ção de uma atividade externa, 

mento de novas interessadas 
em participar. O resultado foi 
a inscrição de 250 mulhe-
res em apenas três dias.

Tetê salienta que uma questão 
que precisa ser resolvida, para 
a Coopa Roca e para outros 
grupos semelhantes, é a aqui-
sição de equipamentos que 
podem aferir mais qualidade 
de acabamento aos produtos. 
Praticamente todos os empre-
endimentos de caráter social 
necessitam de estrutura para 
crescer; crescer em quantida-
de e qualidade de produção. 
É possível, ela diz, comprar 
produtos da Gap em Nova 
Iorque bem baratos e muito 

evitar qualquer tipo de prejuízo 
dos afazeres domésticos e 
dos cuidados com os filhos. 
O trabalho em cooperativa, 
de modo geral, permite essa 
conciliação de atividades, 
gerando renda e aumentan-
do a autoconfiança das suas 
participantes. Existem vários 
casos de mulheres que, por 
alguma razão, deixando a 
Rocinha (algumas inclusive 
voltando para seus estados 
de origem), abrem os seus 
próprios pequenos negócios.

Uma característica da Coopa 
Roca que salta aos olhos é o 
seu modelo de gestão demo-
craticamente horizontalizado. 
Não há qualquer tipo de hie-
rarquia, mas sim de organiza-
ção, com as devidas responsa-
bilidades. O trabalho começou 
com apenas cinco mulheres; 
já atingiu mais de 100 nos 
momentos de maior demanda 
de produção, mas sabe-se 
que, se houver trabalho, esse 
número pode ser muito maior. 
Certa vez, para se atender a 
um grande pedido da Lacoste, 
houve uma ampla divulgação 
na Comunidade para recruta-

bem acabados. No Brasil com-
pramos roupas mais caras e 
sem o mesmo acabamento. A 
diferença está no maquinário. 

As conquistas são evidentes. A 
trajetória é para lá de vitorio-
sa. Mas a iniciativa enfrenta 
dificuldades e atualmente o 
grupo passa por um período 
de depressão financeira. Após 
um quase calote – uma enco-
menda de grandes proporções 
feita por um órgão governa-
mental cujo pagamento só 
foi efetuado a duras penas e 
com um atraso inadmissível 
– a cooperativa viu-se envolta 
numa armadilha financeira 
que ainda a prejudica, ge-
rando algumas pendências 
de impostos que têm dificul-
tado os seus caminhos mais 
recentes. Mas por tudo o que 
foi dito, é fácil crer que isso 
vai mudar. Alguém duvida?
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ANÁLISE DA REGULAMENTAÇÃO TRABALHISTA E 
TRIBUTÁRIA E SEU IMPACTO NA CADEIA PRODU-
TIVA DO SETOR NO ÂMBITO NACIONAL 

REGULAMENTAÇÃO TRABALHISTA

A tecnologia e o sistema cada vez mais globalizado do mercado vêm ocasionando uma 
alteração inevitável nas relações de trabalho e exigindo adaptações das leis trabalhistas, 
especialmente no âmbito do direito individual. Todavia, o Brasil ainda mantém inalterada 
a sua arcaica legislação trabalhista – importada da Itália de Mussolini nos anos 30 – e 
que se baseia na condição econômica e social que existia na época do Estado Novo de 
Getúlio Vargas, período em que as principais atividades laborais do país estavam ligadas 
ao campo.

Se no início do século XX havia a necessidade da criação de normas que protegessem 
os empregados da cultura da falta de observância dos direitos humanos herdada da época 
da escravatura e, de certa forma, mantida pelo coronelismo de origem rural, tais fatores 
hoje não mais se coadunam com a contemporaneidade. A visão social do trabalho e 
dignidade humana dos empregados são princípios cuja observância tem se tornado até 
mesmo pressuposto de aceitação de produtos pelo mercado consumidor.

Neste novo contexto, o que o empresariado nacional reivindica é a modernização das 
leis trabalhistas, uma vez que não é mais possível conviver com um sistema legal que, 
com o intuito de proteger o trabalhador, dificulta o dinamismo que a atividade empresarial 
necessita nos dias atuais. A contratação de mão de obra está “engessada” pelas regras 
estabelecidas pela CLT, que restringe a organização do trabalho, demandando formas 
que seriam mais adequadas à agilidade e flexibilidade exigida pelo mercado global.

Não bastasse isso, as regras da CLT vigentes sujeitam o empregador ao pagamento 
de encargos elevados, onerando o custo do produto e dificultando a contratação de 
funcionários, causando, assim, um efeito contrário àquele pretendido pelo legislador.

Para se mensurar o custo desses encargos sobre a mão de obra de empregados con-
tratados sob o regime da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho -, estimamos os custos 
trabalhistas incidentes sobre o salário nominal pago ao trabalhador por uma empresa de 
médio ou grande porte:

INSS     20,00 %
Seguro Acidentes do Trabalho  até 3,00 % 
Salário Educação   2,50 %
INCRA/SENAI/SESI/SEBRAE  3,30 %
FGTS mensal    8,00 %
13º Salário    8,33 %
Férias     11,11 %
FGTS (multa rescisória)    4,00 %
INSS sobre 13º / Férias   7,93 %

SOMA     68,18 %

Férias     11,11 %
13º Salário    8,33 %
FGTS mensal    8,00 %
FGTS / Rescisão   4,00 %
INSS s/ 13º e Férias   2,33 % 
SOMA     33,77 %

SOMA     68,18 %

Com base nos percentuais acima, conclui-se que, sobre o salário de um funcionário 
que ganha R$ 1.000,00 por mês, as empresas em geral tem um custo mínimo de en-
cargos no valor de R$ 681,80, gerando o custo total de mão-de-obra para este salário 
de R$ 1.681,80. Deve-se acrescentar a este valor os custos inerentes aos benefícios 
concedidos em função de lei ou de acordos coletivos sindicais, tais como vale refeição, 
vale transporte, cesta básica e assistência médica.

Nesse passo, é importante registrar que, desde 2007, as microempresas (ME) e as 
empresas de pequeno porte (EPP) pagam a contribuição previdenciária sobre o seu 
faturamento, e não sobre a folha de pagamento, uma vez que estão sujeitas a encargos 
mais reduzidos em razão de estarem enquadradas no Simples Nacional, restando ainda 
as seguintes incidências sobre a sua folha de pagamento:
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De acordo com os percentuais acima, constata-se que sobre a mesma remuneração de 
R$ 1.000,00 paga ao trabalhador por mês, uma empresa optante pelo Simples Nacional 
terá um custo mínimo de encargos de R$ 337,70, totalizando o custo total de mão-de-
obra para este salário de R$ 1.337,70. Além disso, as microempresas e as empresas de 
pequeno porte são dispensadas de diversas exigências feitas pela legislação trabalhista, 
diminuindo a necessidade de uma estrutura específica para controle das obrigações 
trabalhistas às quais, em geral, estão sujeitas.

Entretanto, a redução de encargos trabalhistas apenas para empresas enquadradas 
no regime do Simples Nacional (ME e EPP) acaba levando o setor à fragmentação e 
incentivando essas empresas a não se desenvolverem, tema que será tratado mais de-
talhadamente no tópico seguinte, em que abordamos o sistema de tributação.

Por oportuno, importante mencionar que no último dia 02.08.2011 o Governo Federal 
editou a Medida Provisória 540, na qual constam medidas que tem a finalidade de esti-
mular a competitividade da indústria nacional, incluindo o setor têxtil. Dentre as medidas 
anunciadas, encontra-se a redução temporária dos encargos sobre a folha de pagamento 
dos fabricantes de vestuário.

De acordo com a referida Medida Provisória, até o dia 31.12.2012 os fabricantes 
de vestuário deixarão de recolher a contribuição para o INSS de 20% sobre a folha de 
pagamento e recolherão apenas 1,5% sobre o valor da sua receita bruta, excluídas as 
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

Embora a Medida Provisória conceda uma redução apenas temporária dos encargos 
trabalhistas pagos pelas empresas do setor que não estão enquadradas no Simples Na-
cional, a medida adotada mostra que o governo federal reconhece que os altos encargos 
trabalhistas afetam a competitividade do setor e dificultam seu crescimento.

Além disso, conforme noticiado pelo próprio Executivo, essa redução no valor da 
contribuição social para os setores beneficiados tem o intuito de induzir os empresários 
a formalizar relações de emprego com colaboradores seus que, eventualmente, estejam 
contratados sob forma diferente do contrato de trabalho.

Neste aspecto, não podemos deixar de mencionar que a rigidez da legislação e o 
excesso de encargos trabalhistas representa estímulo à contratação de mão de obra 
informal que, na cadeia produtiva da moda, é representada por oficinas irregulares que 
utilizam mão de obra de imigrantes estrangeiros, muitas vezes ilegais, fato que - vez por 
outra - é denunciado por órgãos da imprensa.

De acordo com números apurados pela Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego de São Paulo (SRTE-SP), até mesmo grandes lojas se valem dos serviços 
prestados por oficinas irregulares, que funcionam sem que qualquer empregado tenha 
seu contrato de trabalho formalizado. Além disso, como essas oficinas irregulares são 
subcontratadas e recebem valores irrisórios por cada peça produzida, funcionam em 
locais precários e repassam uma parcela do valor recebido para seus funcionários, o 
que ilustra a degradação das condições de trabalho vividas por estes funcionários que, 
muitas vezes, chega a beirar a escravidão. 

Vale destacar que, no último mês de maio de 2011, a Defensoria Pública da União 
em São Paulo (DPU-SP) ajuizou ação civil pública contra uma empresa de vestuário 
envolvida em flagrante de trabalho análogo à escravidão, pois comercializava produtos 
fabricados por oficinas subcontratadas através do que foi chamado de “terceirização ilí-
cita”. Foi apurada pela fiscalização do trabalho a absoluta informalidade da mão-de-obra 

responsável pela confecção das roupas comercializadas pelo complexo empresarial, bem 
como a degradação dos ambientes de trabalho terceirizados. 

Note-se que encontrar situações dessa natureza tem sido uma constante. Exemplo 
disso é a notícia veiculada pela imprensa no último dia 17.08.2011 segundo a qual equi-
pes de fiscalização encontraram em São Paulo trabalhadores estrangeiros submetidos às 
mesmas condições acima mencionadas, ou seja, semelhantes à escravidão.

Segundo a matéria divulgada pelo site Uol (reproduzindo matéria atribuída à Repórter 
Brasil Agência de Notícias) a fabricação terceirizada de roupas para uma grande rede 
de lojas incluía contratações completamente ilegais, trabalho infantil, condições degra-
dantes, jornadas exaustivas de até 16h diárias e cerceamento de liberdade – tanto pela 
cobrança e desconto irregular de dívidas dos salários como pela proibição de deixar o 
local de trabalho sem prévia autorização.

De acordo com dados publicados na Revista Visão Jurídica (edição 41-2009), o Profes-
sor Amauri Mascaro Nascimento, especialista em direito do trabalho, revela em entrevista 
que no Brasil a informalidade na contratação de trabalhadores atinge cerca de 50%. A 
principal razão dessa conduta pelo empresariado é o alto custo do funcionário, já que os 
encargos sobre a folha de pagamentos no país são os mais elevados do mundo.

Para reverter essa realidade seria necessário adotar diversas medidas que permitissem 
reduzir esses encargos bem como a transferência da contribuição da previdência social, 
que poderia sair da folha de pagamento e passar para o sistema tributário do Estado, 
estimulando assim, o interesse na formalização do trabalho no país.

Por sua vez, a CNI – Confederação Nacional da Indústria – defende a modernização 
das leis trabalhistas para que a indústria nacional possa acompanhar as mudanças 
econômicas e que o emprego formal no país seja estimulado, de forma a permitir o 
incremento da competitividade no setor produtivo nacional.

Uma alternativa encontrada pelo setor de moda é substituir a mão de obra em folha 
de pagamento pela contratação de empresas terceirizadas. Entretanto, na maioria das 
vezes, esse procedimento acaba trazendo insegurança para ambas as partes, pois, a 
inexistência de uma legislação específica, tem dado origem à um crescente volume 
de ações judiciais que atulham os tribunais trabalhistas. Além disso, diante da falta de 
perspectiva de longo prazo no regime de contratação terceirizada, a empresa terceirizada 
opta por não investir na formação e aprimoramento da mão de obra, nem na melhoria 
das condições de vida do trabalhador.

Note-se que muitos países alcançaram a flexibilização na contratação de mão de obra 
ao propiciar que trabalhadores e sindicatos se organizassem para negociar diretamente 
com os empresários seus salários e melhorias nas condições de trabalho. Todavia, mais 
uma vez esbarra-se na rigidez de um sistema trabalhista nacional arcaico, baseado na 
intervenção e regulamentação excessiva, reproduzindo uma época em que os sindicatos 
eram todos controlados pelo Estado.

Diante das dificuldades existentes, o que se vê na cadeia produtiva da moda é uma 
tendência de substituir, na medida do possível, a utilização de mão de obra humana por 
equipamentos mais desenvolvidos tecnologicamente. Isto ocasiona uma redução dos 
empregos disponíveis no segmento, uma vez que vários trabalhadores com pouca quali-
ficação podem ser substituídos por apenas um funcionário de grau técnico mais elevado, 
permitindo assim que o empreendedor obtenha uma significativa redução de custos.

O fato é que a modernização da legislação trabalhista brasileira é fundamental, pois não 
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estando mais presente as premissas que nortearam a sua elaboração, faz-se necessário 
o seu ajuste à realidade econômica trazida pela globalização dos mercados, através de 
medidas que tornem as relações mais flexíveis, reduzam os custos dos empregados e 
incentivem uma maior oferta de empregos formais.

REGULAMENTAÇÃO TRIBUTÁRIA

O setor de moda está diretamente ligado à indústria da confecção e ao parque indus-
trial têxtil. Por isso, além de ser uma importante expressão da diversidade cultural do 
país, o setor é detentor de grande potencial econômico.

Segundo dados gerais do setor, atualizados em 2011 e referentes ao ano de 2010, 
que se encontram disponíveis no site da ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têx-
til e de Confecção -, o Brasil é o 5º maior parque têxtil do mundo, tem uma produção 
média anual de 9,8 bilhões de peças de vestuário, representa 13,15% dos empregos 
na indústria da transformação e gera cerca de 3,5% do PIB nacional. Toda a cadeia 
têxtil e de confecção gera um faturamento de US$ 52 milhões e congrega um total de 
aproximadamente 30 mil empresas - onde 70% são de pequeno e médio porte – que 
empregam cerca de 1,7 milhão de trabalhadores.

Todavia, desde a década de 1990, muitas mudanças vêm ocorrendo no setor em de-
corrência da globalização econômica e da alteração da política comercial brasileira em 
relação às importações, gerando aumento da concorrência para os produtos de fabricação 
nacional, tanto no mercado interno quanto no externo.

É inegável que o aumento da concorrência internacional - ocasionada principalmente 
pelos produtores asiáticos - vem ocasionando modificações no segmento da indústria 
têxtil e de confecção, pois o mercado consumidor começou a ter acesso a novos produtos 
e fornecedores e, com isso, passou a exigir uma produção cada vez mais diversificada e 
de maior qualidade. Essa mudança de ambiente econômico vem trazendo graves preju-
ízos para as empresas nacionais e para seus trabalhadores, fato que torna fundamental 
a adoção de políticas públicas que tenham o intuito de incentivar o aumento da produ-
tividade do setor e a modernização do parque industrial, o que passa necessariamente 
pela redução da carga tributária, bem como pela flexibilização das leis trabalhistas para 
permitir um melhor emprego da mão de obra disponível.

O descontentamento e reivindicações dos empresários do setor têm como fundamento 
o fato de que o país precisa se adaptar à nova realidade do mercado, já que enfrenta uma 
importação sem precedentes de produtos e tecidos de preços reduzidos oriundos de paí-
ses como Coréia do Sul, Indonésia, Hong Kong, Tailândia e China. Estes preços altamente 
competitivos somente podem ser praticados através de uma exportação beneficiada por 
subsídios. Além disso, as empresas dos países acima citados recebem diversos outros 
incentivos fiscais e crédito a juros subsidiados, ao passo que os produtos nacionais não 
conseguem ser competitivos porque estão submetidos à diversa e excessiva tributação 
existente no Brasil.

É notório que a excessiva carga tributária tira competitividade das exportações bra-
sileiras e atinge de forma contundente setores de mão-de-obra intensiva como o têxtil. 
Em recente seminário denominado “Reforma Tributária Possível”   realizado na Câmara 
Americana de Comércio (Amcham), foi apresentado o levantamento “Carga Tributária 

no Mundo - Um comparativo Brasil X Brics”, onde ficou demonstrado que o Brasil é o 
país que tem a maior carga tributária entre os países integrantes dos chamados “Brics”, 
a saber: Brasil, Rússia, Índia e China.

Segundo esse demonstrativo, o total de impostos, tributos e contribuições recolhidos 
no Brasil é de 34% do Produto Interno Bruto (PIB). Na Rússia, a carga é de 23% do 
PIB, na China é de 20% e na Índia, país cuja estrutura tributária é a mais parecida com 
a brasileira, o total da arrecadação corresponde a 12,1% do PIB. 

Por outro lado, em 2007, o Banco Mundial e a consultoria PricewaterhouseCoopers 
publicaram estudo denominado “Paying Taxes 2008” no qual o Brasil ocupa a 137ª po-
sição no ranking geral, que classifica os países de acordo com a complexidade de seu 
sistema tributário. Esse estudo do Banco Mundial revela que a pessoa jurídica brasileira 
gasta 2.600 horas (108 dias e 8 horas) por ano e usa dois funcionários para cumprir 
com suas obrigações tributárias com os fiscos federal, estaduais e municipais. Para se 
ter uma idéia, se apenas uma pessoa cuidasse dos impostos e tributos da empresa, ela 
teria que trabalhar 352 dias, 8 horas por dia, ininterruptamente.

Isso coloca o Brasil em último lugar nesse quesito, pois as empresas brasileiras são 
as que dedicam mais tempo para ficar em dia com as obrigações tributárias, dentre um 
universo de 178 nações pesquisadas. Na média mundial, uma empresa dedica em mé-
dia dois meses (56 dias) por ano para atender à legislação, de modo que o Brasil gasta 
o dobro do tempo da média dos outros países para pagar impostos. Para fazer a lista, 
foram levados em conta não apenas o custo representado pelos tributos (um dos três 
itens analisados), mas também a quantidade de taxas e o tempo gasto na execução dos 
procedimentos necessários. De acordo com o resultado do estudo, os impostos corpo-
rativos representam somente 37% do custo total de taxas e impostos, 26% se refere ao 
tempo gasto em procedimentos necessários e 12% dos custos, à quantidade de tributos.

À luz dos resultados dos estudos mencionados, não é difícil concluir que um dos maio-
res obstáculos para melhorar a competitividade - não só de produtos do setor da moda, 
como também de qualquer outro produto brasileiro – é a incidência de uma carga tribu-
tária excessiva e o excesso de burocracia na sua apuração, o que impõe um crescente 
custo operacional à cadeia produtiva. Assim, para incentivar o setor é necessário reduzir 
a alta tributação existente e modernizar o sistema de arrecadação, bem como estabelecer 
políticas fiscais e cambiais mais favoráveis, para que, assim, possa competir em melhores 
condições com os demais produtores internacionais, em especial os asiáticos, que hoje 
é um dos maiores – senão o maior – concorrente do Brasil neste segmento de atividade.

TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS

Para que se possa visualizar a atual situação, vejamos quais são os principais tributos 
que incidem sobre a cadeia de produção têxtil:

a) Imposto de Renda: alíquota de 15% até lucro anual de 
 R$ 240.000,00 com adicional de 10% para a parcela de lucro 
 superior a esse valor, ou seja, a partir desse valor a alíquota 
 efetiva será de 25%.
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b) CSSL, Contribuição social sobre o lucro líquido, alíquota de 9%.
c) PIS, alíquota de 1,65% sobre receita bruta, descontados os 
 créditos previstos em lei.
d) COFINS, alíquota de 7,6% sobre receita bruta, descontados os 
 créditos previstos em lei. 
e) ICMS, com alíquota máxima de 17% sobre o preço de venda, 
 mas do montante apurado é possível compensar o imposto 
 pago na compra dos insumos. Essa alíquota pode variar de 
 Estado para Estado e os mecanismos de compensação do 
 imposto pago na compra dos insumos também, o que será 
 comentado em tópico específico.
f) IPI, a alíquota do IPI para a indústria têxtil é reduzida a zero.

O tratamento fiscal acima é aplicável para as empresas em geral que, em função do 
seu volume de faturamento, são tributadas com base no chamado lucro real, onde o lucro 
tributável é apurado a partir das receitas e despesas contabilizadas. Para empresas com 
faturamento anual inferior a R$ 48.000.000,00 existe a opção de tributação pelo chama-
do lucro presumido, onde a tributação incide sobre o valor resultante da aplicação de um 
determinado percentual sobre o faturamento, independentemente do resultado contábil.

Além disso, em 2007 o Governo Federal instituiu o Simples Nacional, através do qual 
reduziu a carga tributária das microempresas (ME) e das empresas de pequeno porte 
(EPP), que assim estão definidas por lei:

Considera-se ME, para efeito do Simples Nacional, o empresário, a pessoa jurídica, 
ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior 
a R$ 240.000,00.

Considera-se EPP, para efeito do Simples Nacional, o empresário, a pessoa jurídica, 
ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 
240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00.

Para essas empresas (ME e EPP) a tributação é bastante simplificada, pois o Simples 
Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, 
dos seguintes tributos:

• Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL);
• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
 (COFINS);
• Contribuição para o PIS;
• Contribuição Patronal Previdenciária (CPP);
• ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
 Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte 
 Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação);
• Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

As empresas enquadradas no Simples Nacional pagam impostos com as alíquotas 
reduzidas, inferiores àquelas pagas pelas demais empresas, em percentuais que variam 

de 9% a 24%, nas quais se encontram incluídos os tributos anteriormente relacionados 
(IRPJ, CSSL, COFINS, PIS, CPP, ICMS, IPI). Todavia, a tributação prevista no Simples 
Nacional acaba por incentivar as empresas a permanecerem pequenas para fugir não 
só da tributação como também da burocracia respectiva. 

Com efeito, se crescer e aumentar o faturamento implica em ter que se submeter a 
uma tributação maior e à absurda burocracia necessária para a apuração dos impostos, 
o empresariado do setor prefere que seus empreendimentos fiquem “encolhidos” e não 
ultrapassem o faturamento anual de R$ 2,4 milhões, mantendo assim o segmento com 
predominância de pequenas indústrias e pulverizando a produção. Para se ter uma ideia 
dessa pulverização, basta mencionar que no Estado de São Paulo mais de 80% do setor 
têxtil é formado basicamente por micro e pequenas empresas e emprega em média até 
19 pessoas, conforme dados divulgados pela Frente Parlamentar em Defesa do Setor 
Têxtil e de Confecções do Estado de São Paulo, instituída em 16 de maio de 2007.

Como se vê, essa situação cria um paradoxo e dificulta o crescimento do setor têxtil 
através do aumento da escala de produção das indústrias instaladas. 

O ICMS e a concorrência entre os Estados

A necessidade de uma nova política na área tributária não atinge apenas os tributos 
federais (IRPJ, CSSL, COFINS, PIS, IPI), mas também o ICMS, um dos tributos que 
mais impacto tem no setor, de competência dos estados. O ICMS tem uma alíquota de 
até 18% sobre o preço de venda, mas a sua sistemática de apuração permite que o 
empresário desconte do valor apurado o valor dos insumos utilizados na sua produção, 
de modo que a tributação recaia apenas sobre o que, grosso modo, poderia se chamar 
de lucro na operação. 

Com a finalidade de atrair empresas para seu território e ampliar o seu parque indus-
trial, muitos estados concedem vantagens fiscais que permitam uma redução da carga 
tributária em relação aos demais. Nesse sentido, podemos citar a tributação diferenciada 
dada ao setor têxtil no Estado de São Paulo, onde em março de 2010 o governador do 
Estado assinou o decreto que reduz o ICMS cobrado da indústria têxtil nas vendas ao 
comércio de 12% para 7%, medida que conforme anunciou o Secretário da Fazenda, 
tinha como meta a retomada da competitividade da cadeia têxtil e, em consequência, 
permitir a manutenção dos empregos, da arrecadação de ICMS e em razão da economia 
de escala permitir até mesmo a redução dos preços dos produtos do vestuário no varejo.

Importante registrar que estudo apresentado na ocasião pelo Deputado Chico Sardelli, 
a redução do imposto não ocasionaria diminuição da arrecadação, pois em 2003 já foi 
concedida pelo governo estadual outra redução do ICMS (de 18% para 12%) a qual além 
de não ter comprometido a arrecadação paulista, gerou um incremento na economia, 
aumentando a arrecadação de ICMS do setor em 12.6%, o volume das exportações e 
gerando cerca de 29.561 novas vagas formais, tudo isso apurado numa avaliação feita 
22 meses após a redução do imposto. Todavia, não há como negar que a concessão de 
benefícios pelos estados afeta diretamente a concorrência entre eles, pois como visto 
no exemplo citado, a redução da carga tributária de um estado acarreta – ainda que de 
forma indireta – uma perda de competitividade das empresas que estão estabelecidas 
em estados onde a alíquota não foi reduzida.
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Por isso, uma grande queixa das indústrias do setor é não ter condição de competir 
com empresas estabelecidas em Estados que concedem benefícios fiscais como, por 
exemplo, alíquotas do ICMS reduzidas, concessão de créditos fiscais e aumento de prazo 
para recolhimento do imposto. Visando coibir abusos por parte dos Estados, a legislação 
vigente estabelece limites para a concessão de benefícios pelos estados na área do ICMS 
e criou um órgão que tem a finalidade de promover ações necessárias à elaboração de 
políticas e harmonização de procedimentos e normas inerentes ao exercício da compe-
tência tributária dos Estados e do Distrito Federal.

O órgão ao qual nos referimos é o Confaz, que é constituído pelos Secretários de 
Fazenda, Finanças ou Tributação de cada Estado e Distrito Federal, e tem entre as suas 
atribuições promover a celebração de convênios, para efeito de concessão ou revogação 
de isenções, incentivos e benefícios fiscais na área do ICMS. Todavia, na prática, muitos 
estados concedem benefícios e vantagens em desacordo com essas diretrizes, razão pela 
qual os Estados que se julgam prejudicados buscam defender os contribuintes localizados 
em seus territórios, através da adoção de ações e providências que possam neutralizar 
tais benefícios concedidos, inclusive propositura de medidas judiciais.

Assim, embora as medidas tomadas pelos Estados tenham o intuito de incentivar 
empresas a se transferirem para seu território, o fato é que muitas vezes elas acabam 
gerando uma concorrência predatória entre os próprios fabricantes nacionais.

TRIBUTAÇÃO NA IMPORTAÇÃO

Um dos aspectos mais importantes quando se fala da tributação no setor da moda 
diz respeito ao imposto de importação. O imposto de importação incide sobre o valor 
dos produtos que ingressam no mercado nacional, sejam eles matérias-primas, produ-
tos acabados ou equipamentos e, como regra, é calculado sobre o valor dos produtos 
declarados nos documentos de importação.

Diferentemente do que ocorre em outros tributos, o imposto de importação não visa 
apenas a arrecadação, pois tem o que tecnicamente se chama finalidade extrafiscal, 
ou seja, atuar como instrumento de política econômica regulando o comércio exterior e 
protegendo a indústria nacional.

No que diz respeito ao setor de moda, as atuais alíquotas do imposto de importação 
levam em conta a concorrência e as políticas agressivas de outros países.

 Em 2007, a alíquota para importação de tecidos aumentou de 18% para 26% e, 
para importação de vestuário, subiu de 20% para 35%, sendo que tal aumento foi im-
plementado com a finalidade de reduzir as diferenças macroeconômicas entre o Brasil 
e os concorrentes mundiais, notadamente os países asiáticos.

Matéria publicada no jornal Folha de São Paulo em 30.01.2011 informa que segundo 
dados da OMC (Organização Mundial do Comércio) a tarifa brasileira sobre a importação 
de vestuário é uma das mais altas do mundo, sendo que a alíquota média do Brasil é 
mais que o triplo das cobradas na União Européia e nos EUA e mais que o dobro da 
chinesa. Entretanto, conforme ressalta a matéria jornalística citada, a queda do dólar fez 
com que essas tarifas deixassem de trazer o efeito buscado quando de sua fixação, uma 
vez que mesmo com essas alíquotas o produto nacional muitas vezes não tem condições 
de competir com o importado.

Por outro lado, as entidades do setor afirmam que o aumento do imposto de importação 
sozinho não é suficiente para equilibrar a concorrência, pois são vários os fatores que 
afetam o mercado. Na maior parte das vezes o produto importado é feito em países que 
mantêm o câmbio desvalorizado e concedem diversos benefícios aos exportadores, ao 
passo que além de não terem essas vantagens os fabricantes nacionais arcam com uma 
carga tributária das mais pesadas do mundo na cadeia produtiva. 

Além disso, tais entidades ressaltam que é fundamental intensificar o trabalho da 
Receita Federal no combate às importações ilegais e combatendo fraudes que envolvam 
declarações falsas e subfaturamento que, por sua vez, diminuem o valor do imposto a 
ser pago pelo importador e, consequentemente, o seu custo na importação.

No que diz respeito à importação de máquinas e equipamentos necessários à moder-
nização do setor, a situação é totalmente inversa, tornando-se imprescindível a redução 
de alíquotas do imposto de importação e a concessão de benefícios visando incentivar 
a compra de novos equipamentos no exterior em razão do desmantelamento do parque 
industrial ocorrido nos anos 90.

Atento a essa questão no último mês de julho de 2011 a Câmara de Comércio Exterior 
(Camex) – órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exerior - reduziu 
para 2%, até 31 de dezembro de 2012, as alíquotas do Imposto de Importação incidentes 
sobre bens de capital. Antes, esse imposto variava entre 14% e 16%, dependendo do 
produto.

De acordo com a CAMEX a redução do imposto de importação é um mecanismo 
de estímulo aos investimentos produtivos no país por meio da redução temporária do 
Imposto de Importação para aquisição, no exterior, de bens de capital que não sejam 
produzidos no Brasil. 

Finalizando, é importante lembrar que a redução da carga tributária pleiteada pelo 
setor não necessariamente implicará na diminuição da arrecadação dos entes envolvi-
dos, pois existem evidências de que uma tributação mais justa favorece o crescimento 
econômico. Foi o que ocorreu no Brasil no ano de 2009, quando o Governo Federal 
reduziu o IPI de automóveis, da linha branca e de materiais de construção, justamente 
no momento em que a economia mundial passava por uma crise e, o que se viu, foi um 
crescimento da venda desses produtos, que compensou a arrecadação perdida com a 
redução da alíquota e afastou a crise que se avizinhava do país, repetindo assim o mesmo 
resultado ocorrido quando da redução do ICMS sobre o setor têxtil implementada em 
2003 pelo estado de São Paulo.
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A partir dos estudos e pesquisas realizados nas diversas etapas do 
trabalho, foi possível chegar a grandes diretrizes para orientar as 
políticas públicas para a moda. No quadro abaixo estão identifi-
cadas as principais diretrizes, eixos e ações que podem fomentar 
o desenvolvimento do setor no Brasil.

DIRETRIZES ELABORADAS PELO COLEGIADO DE MODA A  

PARTIR DO I SEMINÁRIO DE CULTURA DA MODA

AÇÕES CORRELATAS ÀS DIRETRIZES 

DO I SEMINÁRIO DE CULTURA DA MODA

AÇÕES E INSTRUMENTOS RECOMENDADOS A PARTIR  

DOS ESTUDOS E PESQUISAS EFETUADOS

DIRETRIZES / EIXOS AÇÕES CORRELATAS / INSTRUMENTOS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

RECONHECER 

E PROMOVER 

A MODA COMO 

BEM CULTURAL 

E PATRIMÔNIO 

NACIONAL, 

CONSIDERANDO 

SUA DIVERSIDADE E 

SEUS REPERTÓRIOS 

DIRETRIZ 

MACRO 01

Criar instrumentos para a valorização e fomento de talentos 
na área, tais como prêmios, concursos e outros

Financiar a criação de centros (equipamento 
cultural) de memória da moda brasileira

Instituir o registro da memória da Moda no IPHAN

Desenvolver ações de registro e mapeamento da memória 
no IPHAN e outras instituições correlatas

Estimular a criação e manutenção de espaços que valorizem a 
identidade da moda brasileira e privilegiem a pesquisa, o resgate, a 
preservação, a conservação e a documentação, difundindo a produção 
da moda nacional de forma descentralizada e com gestão integrada

Criar museus da moda, com o objetivo de preservar a diversidade 
dessa produção e de determinadas técnicas manufatureiras

ECONOMIA E CULTURA DA MODA NO BRASIL   122 > 123



DIRETRIZES / EIXOS AÇÕES CORRELATAS / INSTRUMENTOS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

GARANTIR 

INSTRUMENTOS DE 

APOIO À PESQUISA, 

APRIMORAMENTO 

E FORMAÇÃO 

EM MODA, EM 

INTERAÇÃO COM 

AS OUTRAS ÁREAS 

DAS CIÊNCIAS 

E DA CULTURA, 

RECONHECENDO-A 

COMO INSTANCIA 

DE PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO 

DIRETRIZ 

MACRO 05

Criar um observatório da moda com conteúdo da produção 
acadêmica, diagnósticos e pesquisas sobre o setor da moda 

Implementar programas de capacitação em gestão e 
inovação, por meio de parcerias com entidades e 
empresas, visando a elevar a qualidade, a produtividade e a 
competitividade dos profissionais e das organizações do segmento

Desenvolver políticas de capacitação, profissionalização 
e estímulo à produção e à circulação
 
Fomentar e promover projetos de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação de profissionais e empresas

Criar programas de capacitação, profissionalização 
e estímulo à produção e à circulação

Mapear e identificar a diversidade, a interdisciplinariedade e os 
processos sustentáveis da moda, a partir de estudos e pesquisas

Incubadora de projetos inovadores, com foco no investimento 
público e privado em empresas nascentes

Mapear a cadeia produtiva e criativa da moda e a atuação 
dos profissionais

Fomentar iniciativas culturais e financiar a área 
editorial (impressa e novas mídias)

Investir em estudos e pesquisas sobre as cadeias produtivas e 
criativas da indústria da moda, bem como sobre o patrimônio 
material e imaterial, no âmbito da sociedade e das empresas

Promover a inclusão social e a afirmação cultural da moda, garantindo 
o acesso à produção simbólica, seus processos sustentáveis e 
reconhecendo as diversidades locais e seus indivíduos

Criar mecanismos para intervir nos pontos frágeis da cadeia 
produtiva da moda, como a dificuldade para entrada no 
mercado de trabalho e/ou a dificuldade dos novos estilistas em 
consolidar sua marca, em manter lojas, formar clientela

Criar um Observatório da Moda que aglutine a produção acadêmica 
e desenvolva diagnósticos e pesquisas sobre o setor da moda

Criar um Observatório da Moda, para a produção de informações 
e conhecimentos sobre o setor, a realização de estudos e 
pesquisas para subsidiar empreendimentos em moda, a criação 
em moda, pesquisa de materiais, tecidos, cores etc.

Criar bolsas de estudo e pesquisa para a área 
nas agências de fomento acadêmico

Criar editais e programas de apoios para a realização de pesquisas

Fomentar a pesquisa, a valorização e o registro de 
técnicas tradicionais de confecção de moda

Investir em bolsas de estudo e pesquisas em escala nacional sobre  
técnicas, identidades, traços e elementos culturais 
nacionais com poder de mercado

Pesquisa e desenvolvimento para a utilização de novos 
insumos e desenvolvimento de produtos

Apoiar pesquisas sobre ergonomia nas roupas, buscando criar 
vestimentas mais adequadas a pessoas com corpos diferentes

Programas e atividades para a qualificação de artesãos, 
promovendo momentos de troca com estilistas e criadores 
de outras localidades e com outros referenciais

DIRETRIZES / EIXOS AÇÕES CORRELATAS / INSTRUMENTOS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

INSTITUCIONALIZAR 

A MODA NO ÂMBITO 

DO MINISTÉRIO DA 

CULTURA ATRAVÉS 

DA CRIAÇÃO DE 

ESTRUTURA 

ESPECIFICA.

FORTALECER AS 

REDES, DE MANEIRA 

A ARTICULAR A 

TRANSVERSALIDADE 

E INTEGRAR AS 

AÇÕES DO SETOR, 

GARANTINDO 

MECANISMOS 

DIVERSOS PARA 

EXECUÇÃO DE 

SEUS PROGRAMAS, 

PROJETOS E AÇÕES 

DIRETRIZ 

MACRO 02

TRANSVERSALIDADE – 

FOMENTAR E 

FORTALECER 

SISTEMAS E REDES 

QUE PROMOVAM O 

FORTALECIMENTO 

DAS RELAÇÕES 

ENTRE INSTITUIÇÕES 

NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

PÚBLICAS, PRIVADAS 

E DO TERCEIRO SETOR

DIRETRIZ 

MACRO 03

APOIAR O 

INTERCÂMBIO 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL DA 

MODA BRASILEIRA

DIRETRIZ 

MACRO 04

Fomentar a convergência interministerial para garantir a 
criação de centros de inovação tecnológica de forma a 
envolver a interação entre arte, ciência e tecnologia

Criar estrutura específica da área de moda no 
Ministério da Cultura

Promover participação institucionalizada do setor nas instâncias 
do Sistema Nacional de Cultura e a criação de unidades 
específicas de moda nos órgãos gestores da Cultura

Promover a representação da Moda nos Conselhos 
de Política Cultural e Conferências de Cultura

Inserir ações de Moda nos planos de Cultura

Inserir a Moda no Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores da Cultura (SNIIC) e articular a inserção 
nos programas de informação dos governos estaduais 
e municipais

Criar uma agência reguladora nos moldes da ANCINE que 
possa executar uma política ou programa nacional de fomento 
à moda, regular as atividades de fomento e proteção à indústria 
da moda, apoiar novos criadores, criar plataformas para 
divulgação das criações, apoiar a divulgação de estilistas no 
mercado internacional, entre outras frentes de atuação

Fomentar a articulação de redes informais

Fomentar a criação de associações, com ênfase 
nas acadêmicas e empresariais

Fortalecer as redes informais, fomentando a sua 
institucionalização

Fomentar os processos de mediação e representação 
que permitam a articulação entre os eixos: criativo, 
produtivo, associativo, institucional e empresarial

Estimular ações em moda com foco na 
desterritorialização (ou seja, que privilegie os fluxos 
e o hibridismo cultural)

Promover e fomentar ações que divulguem a cultura da 
moda brasileira em âmbito nacional e internacional
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CONSTITUIR 

MECANISMOS DE 

FOMENTO DA MODA 

EM TODOS OS SEUS 

ELOS (CRIATIVO, 

PRODUTIVO, 

ACADÊMICO, 

INSTITUCIONAL E 

EMPRESARIAL), DE 

FORMA A AMPLIAR 

A PARTICIPAÇÃO 

DO SETOR NO 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÔMICO

DIRETRIZ 

MACRO 06 

CRIAR 

PROGRAMAS 

E AÇÕES DE 

ESTÍMULO E 

APOIO AO 

EMPREENDEDO-

RISMO E 

À INOVAÇÃO

CADEIA 

PRODUTIVA DA 

MODA – ELO 

DA PRODUÇÃO 

CONSTRUIR 

ARTICULAÇÕES 

INTERMINISTERIAIS

ESTIMULAR AÇÕES 

DE INTERVENÇÃO 

URBANA QUE 

UTILIZEM A MODA

Fomentar mecanismos de sustentabilidade 
nos processos da moda

Incentivar modelos de desenvolvimento sustentável, 
buscando reduzir a desigualdade social e regional 
e proteger a diversidade cultural

Fomentar processos sustentáveis na moda em todos seus elos 
(criativo, produtivo, acadêmico, institucional e empresarial)

Incorporação afirmativa da moda no Programa BNDES 
para o Desenvolvimento da Economia da Cultura – BNDES 
Procult (modalidades: Financiamento; Renda variável; 
Não reembolsável)

Desenvolver e diversificar mecanismos de financiamento 
da Moda

Criar mecanismos de fomento à Moda como Fundos Setoriais, 
Linhas de crédito e editais específicos, integrando-os ao 
Fundo Nacional de Cultura e outras instâncias de financiamento 
no Minc

Incentivar e apoiar mecanismos de fomento que 
busquem fortalecer a cadeia criativa e produtiva 
da moda e seus profissionais

Criar instrumentos para a valorização e fomento de talentos 
na área, tais como prêmios, concursos e outros

Criar o Fundo Nacional da Moda, prevendo recursos nos orçamentos

Criar um programa de incentivos fiscais amplo: estruturação 
da cadeia produtiva e ampliação do nível de produto (moda 
brasileira) disponível (investimento em infra-estrutura produtiva 
- máquinas, estoque, equipamentos - e apoio ao aumento 
da oferta de produto “moda” em relação ao têxtil)

Operar em termos de legislação em dois níveis: investimento 
privado por renúncia fiscal e fundos de subvenção direta.

Criar lei específica de incentivo fiscal para a moda ou inclusão 
da moda nas leis existentes de incentivo fiscal à cultura

Criar editais e programas de apoios para projetos 
criativos em moda

Programa Cultura Viva – Editais para novos 
Pontos de Cultura ligados à moda

Incentivar o crédito privado pró-inovação

Criar espaços de desenvolvimento de empreendedorismo na moda, 
com particular incentivo à ocupação de prédios abandonados com 
oferecimento de infraestrutura e apoio para seu funcionamento

Políticas pró-empreendedorismo, com escala e abrangência 
nacional, para formação em diversos elos da cadeia produtiva da 
moda, capitaneados pelo SESI, SEBRAE, SENAI e SENAC

Criar mecanismos para apoio tributário aos empreendedores da 
moda - Isenção de impostos por um determinado período de 
tempo para as novas empresas que atuam no setor da moda

Criar linhas de financiamento e crédito para a moda

Criar instrumentos legais que propiciem o financiamento de 
projetos criativos ou investigativos na área da moda

Capacitar e assessorar novos empreendedores

Capacitar para a gestão do negócio (administração, contabilidade, 
legislação, mercado, marketing, plano de negócios etc.)

Aconselhamento de serviços / Assessoria técnica

Apoiar com materiais (bibliografia, manuais 
técnicos, dados sobre o setor etc.).

Fomentar a formalização de artesãos e apoiar para a inserção no mercado

Criar prêmios para estimular e dar visibilidade a novos talentos

Incubadora de projetos inovadores

Incubadoras para apoiar novos criadores, de maneira a 
profissionalizar e permitir ações empreendedoras

Incentivar o investimento privado em empresas nascentes

Incorporar a moda (criação) nas plantas produtivas, diminuindo 
custos de transformação e oferecendo produtos com “efeito 
assinatura” em escala industrial e padronizada.

Facilitar a importação de máquinas e equipamentos típicos do setor

Garantir crédito para compras de substituições de importações financiadas

Incentivar a produção local de máquinas para o mercado de moda 
(maquinário convergente ou não com os utilizados pela indústria têxtil)

Ações de política pública que afirmem o design como expressão 
simbólica genuína, com poder de mercado e sustentabilidade

Apoiar através do sistema S a construção de mecanismos 
que facilitem o empreendedorismo e que se converta 
em fluxos econômicos nacionais e internacionais

Ministério do Turismo - Políticas intersetoriais de 
incentivo ao turismo cultural e criativo

Programas de apoio à ocupação da cidade com 
eventos: feiras, desfiles e festivais

Isentar de impostos a reabilitação urbana de zonas 
degradadas da cidade
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CADEIA 

PRODUTIVA DA 

MODA – ELOS 

DA DISTRIBUIÇÃO / 

COMERCIALIZAÇÃO

CADEIA 

PRODUTIVA 

DA MODA – 

CONSUMO

Atuação efetiva da APEX, com programas para o mercado externo

Explorar, com parcerias e trocas comerciais, mercados mais 
próximos, como América do Sul e América Latina

Programa conjunto de incentivo à exportação: têxtil e moda

O têxtil transformar a diferenciação da moda como 
insumo para abrir canais de exportação

Multiplicar feiras e exposições, com periodicidade regular, 
com o intuito de colocar produto no mercado

Focar na identificação de um padrão (ou padrões) brasileiro 
para facilitar compras on-line e exportações

Difundir a cultura de consumo de moda brasileira
Incorporar o conceito de cultura e moda, com 
aprofundamento do conceito de moda como 
cultura, pela carga de valor simbólico

Aproximar os estilistas das grandes lojas de departamento

Promover criações em escala industrial, com 
assinatura e preços mais acessíveis

Criar alternativas para sobreviver à entrada do 
produto chinês, em especial para evitar o fechamento 
de confecções

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Como pode ser observado no quadro anteriormente apresentado, as diretrizes e ações 

para orientar as políticas públicas para a moda extrapolam o universo do Ministério da 
Cultura. Considerando o caráter transversal da cultura e, mais especificamente, o duplo 
viés da moda – por seu potencial econômico e por sua carga simbólica – uma política 
para o setor deve envolver a participação de outros ministérios, órgãos governamentais, 
entidades e/ou agentes.

 A título de exemplo, se a diretriz “Reconhecer e promover a moda como bem cultural 
e patrimônio nacional, considerando sua diversidade e seus repertórios” remete direta-
mente ao escopo do Ministério da Cultura – uma vez que trata de aspectos simbólicos –, a 
diretriz “Fortalecer as redes, de maneira a articular a transversalidade e integrar as ações 
do setor, garantindo mecanismos diversos para execução de seus programas, projetos e 
ações” destaca a relevância de se buscar, por exemplo, uma convergência interministerial 
para a criação de centros de inovação tecnológica, de forma a envolver a interação entre 
arte, ciência e tecnologia. Parcerias com universidades, centros de pesquisa e agências 
de financiamento poderiam contribuir para a ampliação da produção de informações e 
conhecimento específicos sobre o setor.

 Ações que envolvam a implementação de programas de capacitação em gestão e 
inovação precisam ser realizadas por meio de parcerias com entidades e empresas 
cujo foco esteja na capacitação profissional e no fortalecimento do empreendedorismo. 
Já a promoção de iniciativas com foco na inclusão social poderia ser objeto de ações 
conjuntas com organizações que atuam na área social. Ações de incentivo a modelos de 
desenvolvimento sustentável poderiam ser pensadas conjuntamente com o Ministério do 
Meio Ambiente ou com entidades que buscam formas de sustentabilidade. A criação de 
linhas de crédito dependeria da articulação com instituições financeiras que abranjam 
em seu escopo o apoio a iniciativas culturais ou de desenvolvimento social. 

 Estes são apenas alguns exemplos. O importante é considerar que uma política pú-
blica para a moda deve abranger vários tipos de organizações com tipos diversificados 
de atuação. Por isso a importância de articular os diversos agentes de forma estruturada, 
para que as iniciativas não se limitem a ações pontuais que pouco contribuam para o 
desenvolvimento do setor. 
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Em uma das etapas do trabalho, foi realizado 

um mapeamento da moda em alguns países, 

incluindo o Brasil, buscando identificar as 

diversas situações que podem ser relacionadas 

ao setor. A partir dessa primeira aproxima-

ção, foram estabelecidos seis grandes eixos 

para sistematizar as informações coletadas:

• Inserção no Mercado / Sustentabilidade

• Institucionalização do Setor

• Pesquisa, Dados e Indicadores

• Qualificação do Setor 

• Moda e Cidade

• Novas Tendências

INSERÇÃO NO 
MERCADO / 
SUSTENTABILIDADE

Este eixo relaciona-se a programas, projetos, 

eventos e outras iniciativas que buscam:

• Criar espaços para quem está co-

meçando a atuar no setor.

• Apoiar espaços alternativos de moda.

• Fomentar a formalização de empresas.

• Reconhecer novos talen-

tos pelo design inovador.

• Promover a profissionalização do setor.

• Divulgar a produção nacional.

• Inserir a indústria da moda do 

país no mercado global.

• Criar formas alternativas e inventivas de 

acesso a mercados mais ricos e exigentes.

• Criar condições para que as pesso-

ANEXO 1
MAPEAMENTO:  
A MODA EM  
VÁRIOS PAÍSES

as tenham oportunidade de desenvol-

ver um trabalho com qualidade.

• Estimular a inovação e o crescimento do setor; 

a atração de visitantes; o incremento do turismo.

PROGRAMAS – BRASIL 
Sistema Moda Brasil (SMB)
• Coordenado pela Secretaria de Desenvolvi-

mento da Produção do Ministério do Desenvol-

vimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 

o Sistema Moda Brasil (SMB) funciona como 

instrumento de articulação entre as cadeias 

produtivas relacionadas à moda – têxtil e de con-

fecções; gemas, jóias e afins; e couro, calçados 

e artefatos. Objetivos: desenvolver projetos que 

beneficiem a indústria da moda; compartilhar 

e integrar informações e experiências; buscar 

soluções em conjunto para problemas comuns; 

incentivar o cooperativismo e associativismo 

e desenvolver a inteligência competitiva.

• Além do MDIC, integram o SMB os Ministérios 

da Cultura, de Ciência e Tecnologia e de Rela-

ções Exteriores, além da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI), da Agência 

Brasileira de Promoção de Exportação e Inves-

timento (ApexBrasil) e do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

• Os representantes da iniciativa privada são: 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

Associação Brasileira de Estilistas (ABEST), 
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1.“Sistema Moda Brasil será lançado durante o São Paulo Fashion Week”. Site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, 19/06/2009. Disponível em: http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/noticia.php?area=2&noticia=9130. Acesso 
em: 17/02/2011.
2. SEBRAE. “Termos de referência dos programas estaduais do SEBRAE em Goiás”. Programa Estadual da Indústria da Moda. 
Goiânia, GO, 2010. Disponível em: http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/E76D9EDFA32788E9832577A7006AC9
82/$File/NT00044776.pdf. Acesso em: 08/02/2011.

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (ABIT), Associação Brasileira de 

Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas 

(Abrafas), Associação Brasileira das Indús-

trias de Calçados (Abicalçados), Associação 

Brasileira de Empresas de Componentes para 

Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Centro 

das Indústrias de Curtume do Brasil (CICB), 

Instituto da Moda (Inmod) e Instituto Brasilei-

ro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM).
1

Programa Estadual da Indústria 
da Moda – SEBRAE / Goiás
• “Termos de referência dos programas estadu-

ais do SEBRAE em Goiás”
2
 – Publicação criada 

para orientar a atuação do SEBRAE em Goiás 

e sua interação com os parceiros institucionais 

do setor. Menção aos principais problemas 

a serem enfrentados, desafios e tendências. 

Termos de Referência para o conjunto de 

empreendimentos formais e informais, e de 

empreendedores em potencial e em atividade.

PROGRAMA ESTADOS 
UNIDOS/NOVA YORK 
Council of Fashion 
Designers of America 
http://www.cfda.com 

• Organização sem fins lucrativos que reúne 

iniciativas do setor da moda. O {CFDA FASHION 

INCUBATOR} é um programa criado para 

financiar a próxima geração de designers de 

moda em Nova York. A incubadora tem por 

objetivo promover novos talentos da moda 

e ajudar um grupo de designers seleciona-

dos a crescer e sustentar seus negócios.

EVENTOS – BÉLGICA
Modo Brussels
http://www.modobrussels.be 

• O Modo promove, entre outras coisas, o 

trabalho de designers de moda de Bruxelas 

por meio de um festival de moda chamado 

“Parcours Modo” e de um prêmio anual. 

Parcours Modo
• Todo ano, no mesmo período, estilistas 

amadores, profissionais, jornalistas, apaixo-

nados ou apenas curiosos, (re) descobrem 

o coração da moda de Bruxelas de ontem e 

de hoje com o “Modo Brussels’ Designers’ 

Trail”. Ao longo de três dias, estilistas, estu-

dantes e casas de moda revisitam as locações 

da cidade através de projetos especiais.

Projetos especiais
• “Brussels’ Designers’ Trail” é uma celebra-

ção de moda em toda a sua excentricidade 

criativa. Ao longo de três dias, as vitrines da 

cidade e seus lugares secretos são entregues a 

jovens e velhos talentos criativos numa compe-

tição livre. Modelos desfilam ao longo de uma 

passarela improvisada detrás de uma janela 

de vidro de uma loja de móveis, instalações 

de arte permitem a estilistas estabelecidos 

mostrar um lado diferente de sua visão.

•Neste ano, sob a direção do Departamento 

de Moda da escola de arte La Cambre – alma 

mater de designers como Sandrina Fasoli, 

Cathy Pill e Oliver Theyskens – a Trilha dos 

Designers representa uma oportunidade para 

descobrir novos talentos em uma atmosfera 

informal (e inevitavelmente irreverente).  

 101% Brussels Fashion
• Trata-se de um programa de criação de 

moda que ajuda a promover o trabalho dos 

melhores talentos de design local no mercado 

internacional. Sob direção artística do Modo, o 

trabalho de designers que vivem e trabalham 

na capital foi promovido na cena internacional 

por meio de eventos, apresentações e desfiles.

EVENTOS – BRASIL
Fashion Forward 
http://ffw.com.br

• Site de moda que reúne informações so-

bre as semanas da moda no Brasil:

São Paulo Fashion Week (SPFW)
• Patrocínio: diversas empresas (O Boticário, 

Oi, C&A, Melissa, Iguatemi, Mundial, Impala, 

Santana Textiles, AOC, Associação Brasileira de 

Estilistas, Instituto Nacional de Moda e Design, 

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção, Texbrasil etc., além da Prefeitura 

de São Paulo e do Ministério do Turismo).

• Ministério do Turismo – Em 2007, destinou 

R$ 250 mil para a realização da 22ª edição do 

São Paulo Fashion Week, por meio de convênio 

com o Instituto Nacional de Moda e Design. O 

objetivo era incrementar e associar o turismo 

à moda cultural brasileira, construindo novas 

parcerias para o crescimento do setor turístico 

no país. O convênio fortalece a estratégia de 

reconhecimento da marca Brasil no exterior, 

já que o país tem grande visibilidade na moda 

e no design como segmentos de valor agre-

gado na área têxtil e de confecção. São Paulo 

tem tradição e destaque entre as cidades 

que atraem público para conferir as últimas 

tendências da moda. Na SPFW de 2007, o 

município recebeu mais de 100 mil visitantes 

em sete dias – 38% eram turistas. Foi uma 

injeção de R$ 84 milhões na economia local.3

• Fashion Weekend Plus Size (SP)

• Mulheres Reais Fashion Show – A ideia de 

Jeff Benício e sua equipe era inovar com um 

casting misto que fosse do manequim 36 ao 54.

• Fashion Rio / Rio Summer (Rio de Janeiro, RJ)

3. “Ministério do Turismo investe na SP Fashion Week”. Site do Ministério do Turismo, 24/07/2007. Disponível em: http://www.
turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20070724.html. Acesso em: 17/02/2011.

RioàPorter
http://www.rioaporter.com.br 

• Salão de negócios de moda e design do 

Fashion Rio (ferramenta de marketing, relacio-

namento e plataforma lançadora de tendência).

Capital Fashion Week (Brasília, DF)
http://www.cfw.com.br/novo/2010/alto_verao

• Criada com o objetivo de canalizar o 

potencial de exploração de matérias-

primas para a confecção de uma moda 

diferenciada da região CentroOeste. 

• Prioridade à criação local, segundo duas 

vertentes: o lançamento nacional de jovens 

estilistas da região CentroOeste – escolhi-

dos através do concurso denominado “No-

vos Talentos”; e a valorização das fábricas 

e estilistas locais de confecções, jóias, 

bolsas, sapatos, acessórios e artesania.

• Apoio institucional do Governo do DF, da 

Câmara Legislativa do DF, da Federação 

das Indústrias do DF, da Fecomércio DF, do 

Sebrae DF e da Associação Comercial do DF.

Casa de Criadores (São Paulo, SP)
http://casadecriadores.uol.com.br 

• A Casa de Criadores surgiu em 1997, quando 

um grupo de jovens estilistas decidiu, em par-

ceria com o jornalista André Hidalgo, promover 

um evento para lançar suas novas coleções. O 

objetivo principal era criar um espaço que per-

mitisse a esses estilistas uma proximidade maior 

com o mercado da moda brasileira. O foco era a 

criação autoral genuína e a revelação de novos 

talentos que, a partir do evento, tivessem a opor-

tunidade de impulsionar suas carreiras. Dessa 

iniciativa surgia um evento que se transformou, 

no decorrer de sua história, na principal e mais

visível vitrine da criação da moda brasileira. 
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• Centrada inicialmente em um movimen-

to nascido na cena underground paulistana 

que aliava moda, comportamento e músi-

ca eletrônica, a Casa de Criadores ampliou 

seu universo e foi incorporando estilistas 

e criadores de outros estados brasileiros, 

nos mais variados estágios de carreira. 

EVENTOS – ESTADOS 
UNIDOS / NOVA YORK
Nova York – MercedesBenz Fashion
http://www.mbfashionweek.com

• Site com agenda, fotografias e ví-

deos, notícias, designers.

EVENTOS – ITÁLIA
Milano Fashion Global Summit
http://www.fashionsummit.it/home.asp

• Reúne líderes da indústria e outras per-

sonalidades influentes de todo o mundo 

para compartilhar opiniões sobre os desa-

fios e oportunidades que a moda enfrenta 

hoje em mercados em constante mutação. 

Foco nas relações entre moda e finanças.

EVENTOS – REINO UNIDO / LONDRES 

London Fashion Week
http://www.londonfashionweek.co.uk

• Importante evento do calendário da 

moda internacional que busca promo-

ver talentos emergentes do design bri-

tânico para uma audiência global. 

PRÊMIOS – BÉLGICA
Modo Brussels / Prix Modo Prijs – 
Prix Modo à la Création (prêmio)
http://www.modobrussels.be 

PRÊMIOS – ESTADOS UNIDOS
Council of Fashion Designers 
of America (Nova York)
http://www.cfda.com 

• Organização sem fins lucrativos que reúne ini-

ciativas do setor da moda. Prêmio: a cada junho, 

a comunidade internacional de moda se reúne 

em Nova York para celebrar o melhor da moda 

americana no CFDA Fashion Awards. Realizado 

anualmente desde 1981, o prêmio é a mais alta 

honraria que pode ser conferida a um membro 

da comunidade da moda. Os prêmios são con-

cedidos para a excelência de design em moda 

feminina, masculina, acessórios e design, bem 

como para realizações extraordinárias no jorna-

lismo, na visão criativa, estilo pessoal e de vida.

PRÊMIOS – REINO UNIDO / LONDRES
London Fashion Week / 
Fashion Forward
http://www.londonfashionweek.co.uk

• Iniciativa chave para promover novos ta-

lentos do design. Trata-se de um prêmio que 

apóia o vencedor com recursos para mostrar 

a sua coleção e ter acesso a conhecimentos 

para o desenvolvimento de seus negócios. 

PROJETOS – BRASIL
CoopaRoca (Cooperativa 
de Trabalho Artesanal e de 
Costura da Rocinha Ltda.)
http://www.cooparoca.org.br 

• Tem por missão gerar condições para que as 

cooperadas, mulheres moradoras da Rocinha, 

trabalhem em suas residências e ampliem o 

orçamento familiar sem se afastarem do cuidado 

de seus filhos e das atividades domésticas. 

• Nos primeiros anos, a cooperativa focou suas 

atividades na organização e qualificação do gru-

po de mulheres, gerando uma pequena estrutura 

de produção voltada para o desenvolvimento 

de produtos artesanais para decoração, com 

técnicas tradicionais brasileiras como o ‘fuxico’, o 

‘crochet’, o bordado, o ‘nozinho’ e o ‘patchwork’. 

• Além de possibilitar o trabalho em casa e 

a geração de renda, o trabalho também tem 

proporcionado melhorias na qualificação pro-

fissional, no crescimento da autoestima e no 

aprendizado coletivo, base do cooperativismo.

• O trabalho valoriza a produção artesanal 

por meio do aperfeiçoamento constante das 

cooperadas, buscando ampliar o impacto social 

de sua experiência na comunidade da Roci-

nha, tornando-se uma referência nacional no 

processo de inserção social das comunidades 

de baixa renda via geração de trabalho e renda. 

Projeto “Despertar para a Moda”
http://www.firjan.org.br 

• Iniciativa da FIRJAN que tem por objetivo 

sensibilizar jovens de comunidades do Rio de 

Janeiro para profissões da cadeia da moda, 

que é a segunda maior indústria empregadora 

do Brasil e terceira maior do Rio de Janeiro. O 

projeto surgiu diante da necessidade de renova-

ção de mão de obra qualificada em profissões 

determinantes para a cadeia produtiva (costurei-

ras, modelistas, pilotistas, artesãos e acabadei-

ras). Desenvolvimento de atividades no Espaço 

Criança Esperança no Cantagalo, na Cidade Alta 

e no Morro D. Marta. Essas atividades tiveram 

a presença dos estilistas Gilson Martins, Alessa 

Migani, Beto Neves e Jacqueline de Biase que 

foram padrinhos do projeto e contaram para 

os jovens suas experiências profissionais.
4 

• O projeto Despertar para a Moda foi criado pela 

FIRJAN em 2008, com o objetivo de sensibilizar 

os jovens para as profissões da cadeia produ-

tiva
5.
 “Queremos mostrar a eles que a moda 

não é feita somente do glamour das passarelas 

e das top models, e sim de profissões que se 

complementam para dar vida às criações dos 

estilistas. Na medida em que precisa de reno-

vação constante de mão-de-obra qualificada, 

a indústria da moda é uma excelente oportu-

nidade para a inserção no mercado de traba-

lho”, afirma o presidente da FIRJAN, Eduardo 

Eugenio Gouvêa Vieira. O Despertar para a Moda 

nasceu da demanda por profissionais qualifi-

cados, apontada como uma preocupação por 

4. Modalogia (consultoria de tendências em moda, comportamento e consumo). Disponível:http://www.modalogia.
com/2009/12/01/projeto%E2%80%9Cdespertarparaamoda%E2%80%9Dfoisucessonoriodejaneiro. Acesso em: 21/02/2011.
5.“FIRJAN lança Guia Rio Capital da Moda e reforça necessidade de renovação de mão-de-
obra na indústria da moda”. Sistema FIRJAN. Disponível em: http://www.firjan.org.br/data/pa
ges/2C908CEC28F424E40128F4D6C6110531.htm. Acesso em: 21/02/2011.

diversos estilistas em reuniões promovidas pelo 

Sistema FIRJAN. Lançadas nas escolas SESI, as 

oficinas do projeto já foram aplicadas em pólos 

de moda do interior do Estado e nas comuni-

dades do Cantagalo, Cidade Alta e Morro Dona 

Marta. Durante os encontros, os jovens entram 

em contato com atividades como modelagem, 

corte e costura, moulage e estamparia tiedye. 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 
DO SETOR
Este eixo reúne organizações voltadas para 

o desenvolvimento do setor; associações 

de classe; programas; publicações.

ORGANIZAÇÕES – BÉLGICA
Modo Brussels / Brussels Export
http://www.modobrussels.be 

• O “Foreign Trade Department of the Brus-

selsCapital Region” é uma instituição pública 

que ajuda empresas com sede em Bruxelas a 

se envolver com novos mercados potenciais.

ORGANIZAÇÕES – BRASIL
Associação Brasileira de 
Estilistas (ABEST)
http://www.abest.com.br/2009

• Organização sem fins lucrativos, nascida em 

2003, com o objetivo de fortalecer e promover 

o design e a moda brasileira. Sua principal 

proposta é auxiliar o desenvolvimento de marcas 

brasileiras de alcance internacional e garantir a 

autenticidade e criatividade de cada uma delas, 

contribuindo para o crescimento de todos os seg-

mentos vinculados à moda. Busca representar 

os interesses dos designers de moda (associados 

ou não) diante do mercado interno e externo.

• Atualmente conta com 53 marcas de todo 
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o Brasil e exporta produtos para 48 países. 

Executa ações estratégicas para ampliar a 

penetração em novos mercados do globo e 

estreitar relações com os já conquistados. 

InMod – Instituto Nacional 
de Moda e Design
http://www.inmod.org.br

• Fundado em 1998, em São Paulo, por um 

grupo de professores e pesquisadores. O ato foi 

realizado no extinto CEM (Centro de Estudos da 

Moda), núcleo de pesquisa então existente na 

Escola de Comunicações e Artes da Universida-

de de São Paulo. A idéia de criação do Instituto 

decorreu da necessidade de um espaço para a 

realização de estudos, debates e discussões com 

foco nos efeitos do fenômeno da moda sobre 

a cultura, a sociedade e o comportamento.

• Nos cinco primeiros anos de existência, 

o InMod dedicou-se basicamente à oferta 

de cursos livres na área de moda. Aos pou-

cos passou a dedicar-se à participação e à 

promoção de pesquisa, culminando com as 

atividades conveniadas com a WoolTech, da 

Nova Zelândia e o CESU, do Uruguai, para 

a melhoria de fibras de origem animal.

• Atualmente as atividades institucionais 

concentram-se no apoio a grupos acadêmicos 

de pesquisa, a publicações e outras iniciati-

vas de caráter cultural, que têm na moda a 

formulação de problemas de estudo, investi-

gação conceitual e observação da realidade.

Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil e de Confecção (ABIT)
http://www.abit.org.br/site/default.asp?idioma=PT

• Fundada em 1957 como “Associação Paulista 

da Indústria Têxtil”, a ABIT representa 30 mil 

empresas instaladas por todo o território nacio-

nal, empresas de todos os portes que empregam 

mais de 1,7 milhão de trabalhadores e geram, 

juntas, um faturamento anual de US$ 47 bilhões. 

• Para atender todas as demandas da Cadeia 

Têxtil, que inclui as empresas produtoras de 

fibras naturais, artificiais e sintéticas, passan-

do pelas fiações, beneficiadoras, tecelagens 

indo até as confecções, a ABIT mantém uma 

estrutura física e intelectual para dar suporte e 

orientação aos associados. Todas as atividades 

realizadas pela equipe de colaboradores e con-

sultores visam apoiar o desenvolvimento susten-

tável das empresas do setor, bem como defender 

seus interesses junto aos órgãos governamen-

tais e entidades nacionais e internacionais. 

InBrands
http://www.inbrands.com.br 

• Holding operacional que investe em empre-

sas de moda e consumo de alto padrão no 

Brasil, por meio do investimento em marcas 

fortes, com identidade clara e grande potencial 

de crescimento. Criada em 2008, a empresa 

busca potencializar o crescimento e a lucrati-

vidade dos negócios com os quais se associa, 

com ganhos de escala e eficiência, preservan-

do a identidade das marcas. Oferece suporte 

administrativo, financeiro e operacional para 

marcas associadas, a fim de potencializar 

o crescimento e a rentabilidade das opera-

ções, com ganhos de escala e eficiência.

ORGANIZAÇÕES – ESTADOS UNIDOS
Council of Fashion Designers 
of America (Nova York)
http://www.cfda.com 

• Organização sem fins lucrativos que reúne 

iniciativas do setor da moda. Abriga a CFDA 

Fashion Awards, que reconhece o talento 

criativo de topo na indústria. Oferece progra-

mas de apoio para o desenvolvimento profis-

sional e bolsas de estudo, incluindo: CFDA/

Vogue Fashion Fund, Geoffrey Beene Design 

Scholar Award, Liz Claiborne Scholarship 

Award e CFDA/Teen Vogue Scholarship.

• A CFDA dedica-se a apoiar e fomentar novos 

talentos emergentes em design. As iniciativas 

educacionais da associação foram criadas 

para auxiliar os aspirantes de designers de 

moda em sua escola, colegial e estudos de 

pós-graduação, assim como nos primeiros 

estágios de suas carreiras. O objetivo da CFDA’s 

Educational Iniciatives é facilitar a transição 

de estudante para designer profissional.

ORGANIZAÇÕES – FRANÇA 
Association nationale pour le dévelo-
ppement des arts de la mode (ANDAM)
http://www.andam.fr/pg/indexFL.php

• O Andam organiza um concurso anu-

al destinado a identificar e apoiar talen-

tos emergentes no mundo da moda.

Mode à Paris
Fédération Française de la Couture du PrêtàPor-

ter des Couturiers et des Créateurs de Mode

http://www.modeaparis.com 

• A Federação representa empresas proprie-

tárias de marcas famosas no mundo inteiro e 

que são grandes exportadoras. Os membros 

associados são casas de alta costura do Japão, 

Itália, Bélgica etc., mostrando a crescente 

internacionalização da moda. Tem uma escola 

– Ecole de la chambre syndicale de la couture.

ORGANIZAÇÕES – ITÁLIA
Camera Nazionale della Moda Italiana
http://www.cameramoda.it/index.php 

• Organização sem fins lucrativos que regula, 

coordena e promove o desenvolvimento da moda 

italiana.  Representa os maiores valores culturais 

da moda italiana e tem como objetivo proteger, 

coordenar e reforçar a sua imagem, tanto na 

Itália como no estrangeiro. Organiza eventos de 

moda em Milão, considerado o centro de tendên-

cias da moda internacional, inovação e energia. 

ORGANIZAÇÕES – LESTE EUROPEU: 
ESTÔNIA, LITUÂNIA, LETÔNIA
Mapping creative industries in 
Estonia, Latvia and Lithuania6

• As discussões iniciais focaram-se na delimita-

ção do campo de indústrias criativas e culturais 

e quais políticas adotar para desenvolver o setor.

• Moda entra na rubrica de design.

• Base de sustentação: “National Estrategy for 

European Strutuctural Funds for 2007-2013”.

ESTÔNIA: 
• Apoiar as indústrias criativas é uma das sete 

áreas prioritárias dentro dos objetivos estraté-

gicos, ao lado do apoio à internacionalização, 

inovação, acesso ao capital, a criação de novos 

negócios, transferência de conhecimento e de 

tecnologia e o desenvolvimento do turismo.

• Coordenação cooperativa entre o 

Ministério da Cultura e o Ministé-

rio da Economia e Comunicação.

• Os programas são implementados pela 

Enterprise Estonia, uma das maiores insti-

tuições dentro do sistema nacional para dar 

suporte ao empreendedorismo, assistência 

financeira, oportunidades de cooperação e 

treinamento para empreendedores, pesqui-

sa de estabelecimentos e terceiro setor.

• Foco principal: Apoiar as indústrias criati-

vas na Estônia para o período de 2007-2013, 

incluindo o crescimento e a sustentabilidade 

das empresas incluídas no setor criativo e que 

acentuam a criatividade na comunidade de 

negócios, através da sinergia entre pessoas 

criativas e empresas e o resto da economia.

• Projetos criados em 2010: a primeira roda-

da de aplicação do Programa de desenvol-

vimento, estruturação e apoio às indústrias 

criativas teve lugar em dezembro de 2009 

e no início de janeiro de 2010 sete cen-

tros criativos e incubadoras foram fundadas 

totalizando 4.9 milhões de euro de apoio. 

• Os projetos criados incluem “Tallinn Creative 

Incubator”, “Tartu Centre for Creative Industries”, 

“Estonian Design Centre”, “Estonian Centre of 

Architecture1”, “Creative Industries Development 

Centre within”, “Tallinn Cultural Cauldron1”, 

“Creative Incubator” em Viljandi e “Estonian 

Film Digitalization (postproduction) Centre”.

LETÔNIA: 
• Áreas prioritárias escolhidas para o de-

senvolvimento das indústrias criativas:
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• Qualidade e acesso para a educação 

e a informação nas indústrias criativas, 

ampliando a percepção sobre elas.

• Desenvolvimento de negócios relacionados 

(especialmente dentro de dois setores prioritários 

– design e mídia audiovisual e multimídia, que 

possuem o maior potencial para exportação).

•  A exploração de novas tecnologias.

• Fortalecimento da pesquisa e desen-

volvimento de marcos regulatórios.

LITUÂNIA: 
• Cooperação entre diferentes ministérios: 

Cultura, Economia, Educação e Ciência.

Projetos interessantes: 
• Incubadora criativa: Empresas criativas locali-

zadas em Tallinn. A Incubadora Criativa gera sua 

própria receita através do aluguel das salas, da 

venda de serviços e das aulas de treinamento, 

e os negócios são subsidiados acima de 75%. 

A missão da Incubadora Criativa de Tallinn é 

prover um ambiente de apoio para as empresas, 

inicialmente através de serviços de incubadora. 

A ênfase principal é desenvolver a expertise de 

negócios em empresas criativas e estabelecer 

uma infraestrutura flexível para o desenvolvimen-

to de mecanismos de inclusão, cooperação e 

participação, além de auxiliar as empresas a se 

tornarem internacionais. Isso pressupõe tornar 

a Incubadora Criativa uma influência importante 

nas indústrias criativas. Todas as empresas que 

desejarem ser incluídas na incubadora devem 

passar por um curso básico de treinamento em 

negócios e são requisitadas a criar um plano 

de negócio. Tal plano é assessorado por um 

grupo de especialistas que avaliam suas forças 

e fraquezas. O empreendedor justifica seu 

plano frente ao comitê de assessoramento.

• The Tartu Centre for Creative Industries – É 

uma organização guarda-chuva que coordena 

as indústrias criativas em Tartu. Compartilha 

informações sobre as indústrias criativas e 

promove educação e treinamento no setor, 

além de assessoria legal e de negócios, assim 

como serviços de incubadora. O trabalho do 

Centro das Indústrias Criativas é financiado 

pela cidade de Tartu e pela Enterprise Estonia.

Observação: nada específico sobre moda, 

mas interessante os projetos de incubadoras e 

outros que buscam desenvolver as indústrias 

criativas. Em todos eles, o design tem papel 

fundamental. Outra característica é a criação 

de clusters ou espaços de convergência.

ORGANIZAÇÕES – REINO UNIDO
British Fashion Council (Con-
selho Britânico de Moda)
• O British Fashion Council promove os princi-

pais designers de moda britânica no mercado 

global. As atividades realizadas ajudam no cres-

cimento e no impacto econômico da indústria 

da moda no Reino Unido, além de melhorar a 

sua reputação internacional, cultural e criativa.

PROGRAMAS – BRASIL
Texbrasil – Programa de Exportação 
da Indústria da Moda Brasileira
http://www.texbrasil.com.br/texbrasil/Index.aspx

• Foi criado em 2000 pela ABIT (Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção) em 

parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos), com 

o objetivo de apoiar e preparar as empresas da 

indústria têxtil e de confecção interessadas em 

comercializar seus produtos em outros países. 

PUBLICAÇÕES – BRASIL
Revista ABITTexbrasil 
http://texbrasil.com.br/texbra-

sil/revista_abit_3ed.pdf

• Notícias e dados sobre o setor da moda, 

avaliações de cenário e outras informações.

Metaforas Redord 
http://www.metaforas.org.br

• Periódico Eletrônico Semestral Publicado 

pelo Coletivo Estudos de Estética (CEDE), 

da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo (ECA/USP).

Roda da Moda
http://www.rodadamoda.com

• Revista eletrônica do Inbracultmode (Instituto 

Brasileiro de Cultura, Moda e Design), Rio de 

Janeiro, RJ, que traz vídeos, textos e fotos sobre 

arte, moda, design e tecnologia em todas as 

suas manifestações, com foco na biografia e no 

processo criativo. O objetivo é criar um banco de 

dados com fotos e vídeos renovados semanal-

mente, para trazer inspiração e referência a 

todos que se interessam pela economia criativa.

• A seção “Roda de Docs” concentra minido-

cumentários com entrevistas e filmagens de 

exposições, acervos e palestras desse universo 

da criação artística. Entrou no ar em janeiro de 

2008 e foi um dos 10 projetos selecionados pelo 

instituto Oi Futuro, dentro do programa Novos 

Brasis, que lança projetos inéditos e tecnoló-

gicos. Em seu primeiro ano, promoveu junta-

mente com o SENAI Cetiqt um curso de Gestão 

de Negócios online para ONGs que atuam na 

área de moda e com produto para venda.7

PUBLICAÇÕES – ESTADOS UNIDOS
Anual Report 2009 – Council of 
Fashion Designers of America 
http://www.cfda.com/wpcontent/uplo-

ads/2009/12/CFDA.2009.LO_.pdf

• Associação comercial sem fins lucrativos, 

composta por mais de 340 designers que traba-

lham com vestuário feminino, masculino ou com 

jóias e acessórios. A associação está aberta a 

designers americanos com projetos nos Estados 

Unidos ou no exterior, ou a designers estrangei-

ros cujos negócios estejam baseados princi-

palmente nos EUA. A cada ano, o comitê de 

admissões se reúne para avaliar as candidaturas 

e faz recomendações à diretoria da associação.

PUBLICAÇÕES – ITÁLIA 
MFfashion
http://www.mffashion.it 

http://www.mffashion.it/pdf/

MFfashion_MilanoModaDonna.pdf

SITES – BÉLGICA
Modo Brussels
http://www.modobrussels.be 

• O Modo Brussels promove a moda para 

o público em geral, para a mídia e para os 

profissionais de moda. Trata-se de um pon-

to de encontro virtual para a comunidade 

de moda da cidade. O site fornece notícias 

sobre os eventos ligados à moda: desfiles, 

concursos, lançamentos e inaugurações.

SITES – FRANÇA 
La mode française
http://www.lamodefrancaise.org/fr/index.html

• Páginas: links de marcas francesas de moda; 

datas de feiras e desfiles; centros culturais e do-

cumentais, museus, revistas francesas de moda; 

links de organizações profissionais; vestuário.

Paris capitale de la creation
http://www.pariscapitaledelacreation.com 

• Divulgação das feiras mais importantes 

realizadas em Paris, nas áreas de moda, 

acessórios e casa. Eventos internacionais que 

atraem, a cada ano, mais de 17.500 exposito-

res (incluindo estrangeiros 40%), milhares de 

visitantes e jornalistas de mais de 115 países.

7. Site Roda da Moda. Disponível em: http://www.rodadamoda.com. Acesso em: 16/03/2011.
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PESQUISA, DADOS 
E INDICADORES
Neste eixo encontram-se pesquisas e dados 

que favorecem o acesso à informação de moda 

(democratização da informação; subsídios 

para a elaboração de políticas para o setor). 

Exemplos de dados: contribuições do setor 

da moda para o Produto Interno Bruto – PIB; 

geração de empregos e renda; salários nas 

indústrias criativas; número de empresas; 

exportações e importações, entre outras.

BRASIL
Panorama Setorial. Estudo prospec-
tivo setorial – Têxtil e Confecção
Série Cadernos da Indústria Agência Brasileira 

de Desenvolvimento Industrial (ABDI), volu-

me IV. Brasília, 2008. Disponível em: http://

www.abdi.com.br/Estudo/volume%20v.pdf 

• Diagnóstico sobre o setor têx-

til e de confecção brasileiro. 

• Segundo dados da RAIS (2005), o Brasil tem 

em torno de 53 mil empresas de T&C, 80% de-

las localizadas nas regiões Sul e Sudeste. O pre-

domínio é da confecção de artigos de vestuário 

(75%). Tradicionalmente voltada para o consumo 

interno, a indústria têxtil e de confecção brasilei-

ra começa a perceber os efeitos das mudanças 

de escopo e configuração da cadeia de valor 

global que vêm alterando as estruturas socioe-

conômicas do setor em todo o mundo. Dados 

recentes do comércio exterior de produtos têxteis 

e confeccionados brasileiros demonstram o 

déficit crescente da balança comercial brasileira.

• As medidas anunciadas pelo governo são 

tímidas em relação à ampla reforma estrutural 

desejada pelos empresários que falam pelo setor. 

Câmbio, reforma, trabalhista e tributária são áre-

as que se unem à necessidade de reformas em 

portos, aeroportos e estradas, de investimentos 

na matriz energética e na educação. O setor pre-

cisa também de medidas mais específicas para 

sua capacitação interna. Medidas de capacita-

ção das redes que unem empresas, instituições 

e sociedade podem ser estimuladas por progra-

mas de investimentos estruturais em informação 

e gestão do conhecimento, e financiamentos 

de projetos que estimulem a parceria entre 

empresas e instituições de pesquisa tecnológica.

• Para facilitar a participação do setor na cadeia 

global de valor, cabe ao governo: estimular e 

criar formas alternativas e inventivas de acesso a 

mercados mais ricos e exigentes; revisar e recon-

figurar as estruturas das bases de dados atuais; 

divulgar dados detalhados sobre importação e 

exportação; promover a formalização de empre-

sas e concomitante centralização e disponibiliza-

ção de informações socioeconômicas; fortalecer 

o controle e a proteção comerciais; realizar in-

vestimentos para integração e compartilhamento 

de informações com associações e instituições 

de pesquisa; e promover o estímulo à regula-

mentação de responsabilidade socioambiental.

• Outro aspecto a ser explorado é a parceria para 

a inovação. O monitoramento do mercado, das 

tendências de moda, de tecnologias de ponta 

e de novos materiais pode ser realizado por 

institutos de pesquisa ou núcleos de departa-

mentos universitários para fomentar as pequenas 

empresas com novas idéias para produtos e 

processos. Outra área de conhecimento que 

carece da parceria entre governo, empresas 

e instituições é a que se refere às bases de 

informação. A discrepância de dados entre 

IEMI, RAIS e sindicatos, sobre o número de 

pequenos negócios de confecção no Brasil é 

sintoma da penúria de informações estrutu-

radas. Cabe ao governo inovar os processos 

de controle e estímulo para que as empresas 

registrem-se formalmente. Cabe às institui-

ções de conhecimento modelar estruturas 

prototípicas de bases de dados mais ajustadas 

não apenas às práticas internas como também 

às práticas internacionais, permitindo a inte-

gração de dados com a cadeia global de valor. 

• Diversidade cultural e técnica de proces-

sos artesanais, estrutura fabril e experiência 

técnica e comercial secular da grande indús-

tria, novos talentos reconhecidos pelo mundo 

da moda pelo design inovador, e imagem 

positiva de símbolos nacionais são ativos 
8. Dados extraídos da ficha catalográfica do Observatório Itaú Cultural, Mapeamento das fontes (jul 2008). 
Disponível em: http://www.itaucultural.org.br/bcodemidias/000724.pdf. Acesso em: 17/02/2011.

escassos que precisamos aprender a utilizar.

• Carência no que se refere à formação e ao 

emprego de talentos voltados para a produção 

de inovações. [Pesquisa de Inovação Tecnoló-

gica  PINTEC 2005 (IBGE, 2007) realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]

A Cadeia da Indústria Criativa no 
Brasil – Sistema FIRJAN, 2008

8

• Moda como um dos setores da indústria 

criativa no Brasil. Moda envolve desenho 

de roupas, calçados e acessórios; desfi-

les; perfumaria; beleza e maquiagem.

• Arquitetura, Moda e Design representam a 

maior parcela da indústria criativa nacional – 

juntas respondem por 82,8% do mercado de 

trabalho criativo, 82,5% dos estabelecimentos 

e 73,9% da massa salarial. As estimativas 

indicam uma participação de toda a cadeia 

criativa no PIB brasileiro em 2006 de cerca de 

16,4%, impulsionados principalmente pelos 

segmentos de arquitetura e moda. O núcleo 

responde por 2,6% do PIB, ao passo que as 

atividades relacionadas e de apoio registraram 

participação de 5,4% e 8,4%, respectivamente.

• A partir da conceituação da indústria criativa 

surgida no Reino Unido em 1998 e posterior-

mente utilizada pela UNCTAD, o estudo procura 

definir a cadeia da indústria criativa no Brasil, 

sobretudo no Estado do Rio de Janeiro, a fim 

de estimar sua importância econômica através 

do levantamento do número de trabalhadores, 

a renda do trabalho e o número de estabele-

cimentos. A partir desses dados, estimou-se a 

participação econômica da cadeia da indústria 

criativa no PIB nacional e, em especial, no flumi-

nense, além de um levantamento do número de 

formandos em cursos superiores ligados ao nú-

cleo criativo que foi delimitado, a fim de avaliar 

o potencial de ampliação e difusão da cadeia.

• Metodologia: a definição do núcleo da 

indústria criativa adotada no estudo (adapta-

ção dos 13 segmentos do estudo britânico, 

referendados pelo documento da UNCTAD) 

inclui os segmentos de Expressões Culturais, 

Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Filme & 

Vídeo, TV & Rádio, Mercado Editorial, Software 

& Computação, Arquitetura, Design, Moda e 

Publicidade. Instrumentos de coleta e proces-

samento de informações: estatísticas disponi-

bilizadas pelo Ministério do Trabalho através da 

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, 

relativas a informações para o ano de 2006. 

FRANÇA
France/ 5.3 Sector specific legis-
lation / 5.3.7 Culture industries
http://www.culturalpolicies.net/web/france.

php?aid=537&ycc=200&Terms=fashion 

• Na França, o termo mais usual é ‘indústrias 

culturais’. O campo coberto pelas indústrias 

culturais é geralmente definido como aquele que 

envolve bens culturais reprodutíveis e/ou audi-

ências. Abrange toda a cadeia de criação-produ-

ção-comercialização para os seguintes produtos: 

livros, imprensa, CD players, videocassetes, cine-

ma, produtos multimédia, jogos e subprodutos. 

O campo é mais limitado e não inclui bases de 

dados, design, moda e publicidade ou produtos 

de conteúdo de natureza única (obras de arte).

Ministério da Cultura – França
Chiffres Clés 2010  http://www2.culture.

gouv.fr/culture/deps/2008/pubstat_chiffcles.html 

• Dados existentes: Archéologie / Archives / Art 

lyrique, musique et danse / Arts plastiques / 

Bibliothèques / Cinéma / Commerce extérieur 

/ Disques / Droits d’auteur et droits voisins / 

Éducation artistique / Enseignements supé-

rieurs artistiques et culturels / Équipements 

en région / Financement de la culture / Livre 

/ Musées / Patrimoine et architecture / Presse 

/ Professions culturelles et emploi / Technolo-

gies de l’information / Théâtre et spectacles / 

Vidéo. Não há dados específicos para a moda.
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Les industries créatives en Île-de-France 
: un nouveau regard sur la métropole. 
IAU – Institute D’Aménagement et 

D’Urbanisme – ÎledeFrance, março 2010.

Disponível em: http://www.scribd.com/

doc/30276480/LesIndustriesCreativesenIlede-

France2010. Acesso em fevereiro de 2010.

• O estudo aborda, pela primeira vez, a questão 

da economia das indústrias criativas, seu dina-

mismo e localização na ÎledeFrance. Ele amplia 

o campo de estudos do impacto econômico das 

indústrias culturais para o campo de análise de 

concepção inglesa das indústrias criativas, que 

inclui os seguintes setores: arquitetura, publi-

cidade, cinema, vídeo, audiovisual, fotografia, 

música, espetáculo ao vivo, design, mercado de 

arte, antiguidade, moda, edição (livro-imprensa), 

vídeogame/software, artesanato de arte.

As nove principais característi-

cas das indústrias criativas:

• Produção de conteúdo simbólico.

• Recurso a uma mão de obra al-

tamente qualificada.

• Uso avançado de tecnologia na produção.

• Tendência à aglomeração em clus-

ters nas grandes cidades.

• Às vezes conectadas às estratégias de desen-

volvimento regional das coletividades públicas.

 Às vezes se apóiam em uma imagem de 

marca ligada ao lugar de produção.

• Conexões mundiais.

• Operam dentro de um contex-

to de competição monopolística.

• Freqüentemente dependentes dos direitos 

de autor/direitos de propriedade intelectual.

Os setores de atividades econômi-

cas dentro das indústrias criativas:

• Arquitetura

• Publicidade

• Filme e vídeo

• Rádio e TV

• Música e espetáculo ao vivo

• Artes e antiguidades

• Moda

• Edição (livro, imprensa)

• Vídeo game

• Software

• Edição digital 

• Design e ocupações de arte

Observação: o estudo está focado no ma-

peamento quantitativo da indústria criativa. 

Não traz aportes para a nossa pesquisa. 

Apenas incluímos para mostrar que na Fran-

ça também está em pauta a questão da 

indústria criativa, e a moda dentro dela.

REINO UNIDO
United Kingdom/ 4.2 Recent po-
licy issues and debates  
4.2.6 Culture industries: po-
licies and programmes
http://www.culturalpolicies.net/web/unitedking-

dom.php?aid=426&ycc=200&Terms=fashion 

• Em 1997, o primeiro-ministro estabeleceu 

um “Creative Industries Task Force”. Seus 

principais esforços foram para aumentar 

a conscientização do valor econômico das 

indústrias, destacar os problemas que enfren-

tam e fazer recomendações para mudança.

• A força-tarefa chegou a um acordo sobre uma 

definição de trabalho para essas indústrias como 

as atividades que têm sua origem na criatividade 

individual, habilidade e talento e que têm um 

potencial de criação de riqueza e de emprego 

através da geração e exploração da propriedade 

intelectual. A ênfase, portanto, foi sobre o criador 

e a capacidade de explorar a sua originalidade. 

• Em termos de cobertura, as indústrias criativas 

incluem: publicidade, arquitetura, a arte e o 

mercado de antiguidades, artesanato, moda, 

design, software interativo de entretenimento, 

música, artes cênicas, editoração, software, 

televisão e rádio. Difere do âmbito de aplicação 

mais convencional das indústrias culturais.

The ‘Value of the UK Fashion 
Industry’ report
http://www.britishfashioncoun-

cil.com/valueoffashion 

Disponível em: http://www.britishfashion-

council.com/uploads/media/62/16356.pdf

• Relatório encomendado pelo British Fashion 

Council, que analisa a amplitude e o valor econô-

mico da indústria da moda no Reino Unido em 

2008 e 2009 (lucros da indústria da moda, salá-

rios, contribuição ao Gross Value Added – GVA). 

Também destaca o papel fundamental do design 

britânico de vanguarda e da London Fashion 

Week, como motor de inovação e crescimento 

da indústria da moda, além de atrair milhões de 

visitantes de todo o mundo para o Reino Unido. 

Análise de SWOT para a indústria da moda.

Creative Industries Economic Estimates
http://www.culture.gov.uk/images/research/

CIEE_HeadlineFindings_Dec2010.pdf 

• Dados estatísticos sobre “Designer Fashion” 

(2010): contribuições para a economia (Gross 

Value Added); emprego nas indústrias cria-

tivas; número de negócios nas indústrias 

criativas (número de empresas, proporção 

entre as indústrias criativas, proporção en-

tre o conjunto de empresas); exportações.

QUALIFICAÇÃO 
DO SETOR
Este eixo inclui programas e pu-

blicações voltadas para:

• Apoio à qualificação de profissionais da área. 

• Qualificação da produção.

• Apoio tecnológico.

• Incentivo à inovação e à criatividade (parcerias, 

eventos nacionais e internacionais, forma-

ção, pesquisa, intercâmbio, premiações...).

• Pesquisa de materiais, técnicas, modelagem...

• Aproximação com a arte.

• Interação com outros segmentos culturais.

• Intercâmbio entre designers de moda e grupos 

9. “Moda praia paraibana contagia o mundo”. ABIT/Texbrasil, Outubro 2010, n.4, p.811. Disponí-
vel em: http://texbrasil.com.br/texbrasil/revista_abit_4ed.pdf. Acesso em: 08/02/2011.
10. “Panorama Setorial. Estudo prospectivo setorial – Têxtil e Confecção”. Sé-
rie Cadernos da Indústria ABDI, volume IV. Brasília, 2008.

locais ligados ao artesanato e à cultura popular.

• Uso de técnicas tradicionais com 

materiais contemporâneos.

• Estímulo à diversidade cultural e téc-

nica de processos artesanais.

• Formação e emprego de talentos vol-

tados para a produção de inovações.

 PROJETOS – BRASIL
Projeto Talentos do Brasil

9

• Projeto gerido pelo Ministério do Desenvolvi-

mento Agrário e pelo SEBRAE, em parceria com 

o Programa Texbrasil. Tem por objetivo incentivar 

o trabalho e a renda nas comunidades rurais a 

partir da moda artesanal, com foco na “emanci-

pação sustentável”. Realização de oficinas com a 

participação de estilistas e designers reconheci-

dos no Brasil e no exterior. Feiras para exposição 

dos trabalhos das bordadeiras e labirinteiras.

PUBLICAÇÃO – ESTADOS UNIDOS
College of Textiles da Universida-
de da Carolina do Norte (NCSU)

 10

• Relatório Anual 2006-2007 (NCSU, 2007): 

apresenta políticas de ensino, pesquisa e 

extensão que nortearão o desenvolvimento de 

suas estratégias. Principais iniciativas que serão 

empreendidas pela instituição: (a) Ampliação do 

conhecimento sobre têxteis técnicos – TNT, con-

forto e proteção; (b) Ampliação do conhecimento 

sobre design (programas para capacitação de 

líderes em design têxtil e de moda); (c) Amplia-

ção da difusão do conhecimento técnico (cursos 

e workshops sobre Fundamentos Têxteis).

MODA E CIDADE

Neste eixo encontram-se iniciativas relaciona-

das à moda que dialogam com as cidades, por 
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fashion, distritos de conhecimento; noção de 

cidade criativa, ênfase nas conexões entre lugar, 

cultura e economia; moda de rua (street wear).

BRASIL / SÃO PAULO
Mercado Mundo Mix 
http://mundomixonline.virgula.uol.com.br 

• Criado em 1994, catalisa o comportamento 

jovem urbano e as mais diversas tendências 

criativas em moda, música e design crian-

do um comércio efervescente e colaborando 

como uma plataforma para novas marcas. 

Com mais de 200 edições realizadas, itine-

rou por 14 cidades em 8 estados brasileiros, 

atingindo uma audiência total acumulada de 

aproximadamente 2 milhões de consumidores. 

Aponta as ultimas tendências e revela nomes 

importantes da moda, como Alexandre Her-

chcovitch, Marcelo Sommer, Mario Queiroz, 

Andre Lima, Tais Gusmão, Chili Beans além de 

consagrados Dj´s como Mau Mau e Marky.

• Galeria Mundo Mix – Fica na esquina da Rua 

Augusta com a Al. Lorena, bem no coração 

do hype de moda da cidade. O espaço de 

500 m2 apresenta um mix de opções, quali-

dade e quantidade, com estilistas e designers 

novos. Trata-se de um espaço multicultural, 

com moda, arte e muita ferveção. A Gale-

ria estará sempre borbulhando: exposições 

de fastart, bazares, promoções relâmpa-

go, lançamentos de coleções e festas.

• A marca chegou a Portugal em 2003. A 

1° edição com o nome Mundo Mix PT (com 

Portugal Telecom como patrocinador oficial) 

foi realizada no Parque do Calhau em Mon-

santo e recebeu mais de 10.000 visitantes. 

Além de Lisboa, já passou pelo Porto, Coimbra, 

Lagos, Cascais e Estoril, atingindo uma audi-

ência acumulada de mais de 315 mil visitan-

tes. Nomes conhecidos da cena portuguesa 

apadrinharam o evento como Manuel Alves e 

Lidjia Kolovrat e as bandas Oioai, 3 Manifes-

to, o designer Ricardo Preto e os Story Tailors 

são exemplos de talentos que despontaram 

no MMM. [www.mercadomundomix.com.pt] 

ESPANHA / BARCELONA
“Nuevo plan de moda en Barcelona” 

http://www.redfashion.es/moda/noti-

cias/nuevoplandemodaenbarcelona

Observação: há apenas referência a esse 

plano. Não localizamos mais informações.

“Urban Fashion Policies: Lessons 
From The Barcelona Catwalks”
http://ideas.repec.org/p/uto/ebla-

wp/200803.html (acesso janeiro 2011)

• Estudo realizado por Erica Chilese e Anto-

nio Paolo Russo – Dipartimento di Economia 

“S. Cognetti de Martiis” – International Centre 

for Research on the Economics of Culture, 

Institutions, and Creativity (EBLA) – 2008.

• Objetivo principal do artigo: identificar 

as principais características do cluster de 

moda contemporâneo, sobretudo em sua 

relação com as cidades e quais as estraté-

gias para seu desenvolvimento no sentido 

de passar de uma cidade fashion emergente 

para uma consolidada capital mundial da 

moda. Barcelona como estudo de caso.

• Observação: o conceito de cluster é defi-

nidor da economia criativa. Arranjo produti-

vo (grupo de coisas, pessoas ou atividades 

semelhantes que se desenvolvem conjunta-

mente): junção, união, agregação, integra-

ção – colméia – empresas interligadas.

• Política com abordagem integral que con-

sidera a estrutura como um todo, como um 

sistema. Propõe uma policy framework (es-

trutura política) para cidades fashion, a partir 

da ideia de que, como todos os outros setores 

baseados no conhecimento, existem condi-

ções que devem ser reforçadas através de 

políticas específicas para o desenvolvimento 

do cluster e que devem estar ligadas a uma 

agenda mais ampla de desenvolvimento urbano 

em uma economia global e pós-industrial.

• Artigo contém: introdução; análise do sis-

tema da moda dentro da economia cultural, 

introduzindo a especificidade da indústria 

da moda e analisando sua relação com o 

lugar; proposta de um framework para a 

política, utilizado posteriormente para anali-

sar o potencial e o desenvolvimento de Bar-

celona como capital fashion; conclusão.

• O termo fashion tem uma definição mais 

ampla do que vestuário: inclui qualquer 

produto ou mercado caracterizado por um 

elemento de estilo de vida curto. Dessa ma-

neira, ser capaz de criar receptividade no 

mercado torna-se uma habilidade vital para 

o sucesso das organizações comerciais: elas 

têm que ser capazes de scale up (or down) 

rapidamente, incorporando as preferências do 

consumidor no processo de design. (p. 6)

• Distinção entre indústria da moda (fashion 

industry) e indústria de vestuário (clothing 

industry): a primeira não inclui a fabricação de 

material básico e sim o design e produção de 

bens de alto conteúdo cultural e simbólico.

• Fashion entendido como conceito híbrido: 

“tanto uma indústria com relações particula-

res com a produção e o consumo quanto uma 

arena discursiva onde tópicos como identida-

de, gênero e sexualidade estão colocados”.

• Cidades fashion.

• Barcelona: estudo de caso (Da tradição 

têxtil catalã à atual indústria fashion)

• [Especial atenção ao item 3.5: Gover-

nance of the cluster and public policy]

• Sistema da moda em Barcelona é responsa-

bilidade da Generalitat de Catalunya através do 

Departamento de Inovação, Universidade e Em-

preendedorismo (DIUE), que criou o Plano de di-

namização da moda catalã 2007-2010, que trás 

como proposta de iniciativas a serem adotadas:

• Participar das mais importantes feiras inter-

nacionais de negócio de moda e eventos.

• Fazer parte do mais importante even-

to local, 080 Barcelona Fashion.

• Abrir novas lojas no exterior.

• Criar e produzir novas coleções de moda.

• Fazer parte do 22@, especificamente da 

incubadora de moda para o desenvolvimento 

do ‘distrito do conhecimento’ de Poble Nou.

• Fazer parte do Projecte Physic, um ambien-

te de produção orientado para os designers 

independentes, desenhado de tal forma que 

todo designer pode fazer parte de uma rede e, 

dessa forma, ele/ela podem ser apoiados nas 

diferentes fases da coleção de moda: da criação 

à distribuição. O projeto é cofinanciado pelo 

Governo, mas principalmente pelo setor privado.

• Investimentos significativos do departamento.

• Designers independentes insistem que a 

produção de suas coleções e sua apresentação 

nacional e internacional tenham financiamento.

• Observação interessante: O resultado geral da 

análise é que a abordagem política associada 

da Generalitat e do setor privado com relação ao 

setor de moda em Barcelona é focada princi-

palmente no bloco de ‘marketing’ (a promoção 

de eventos de moda e, numa escala menor, na 

internacionalização), e no bloco de ‘produção’ (a 

criação e o apoio a plataformas que fortaleçam 

o cluster fashion). Apesar disso, os resultados 

até o momento não são encorajadores. As razões 

para isso centram-se, sobretudo, na ausência 

de políticas para o lugar (o local), visando maior 

atratividade e retendo os talentos necessá-

rios para alimentar o cluster, além da falta de 

coordenação entre várias iniciativas. (p.22)

• Políticas devem ser bottom-up e não top down. 

• Foco deve se dar em três níveis: 

eventos e feiras de moda; cluster de 

moda e têxtil; talentos criativos.

CANADÁ / TORONTO
Creative City Planning Fra-
mework (2008) 
www.toronto.ca/culture/culture-

plan.htm (acesso fev 2011)

• Documento sustentador da estra-

tégia de desenvolvimento econômi-

co da prefeitura da cidade.

• Centralidade da cultura nas políti-

cas públicas  pilar do desenvolvimen-

to: transformarse em cidade criativa.

• O documento sustenta que, para competir 

por talentos criativos no mercado de trabalho 

internacional, Toronto deve oferecer vantagens 

competitivas através do robustecimento e 
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manutenção das indústrias cultural e criativa.

• O plano tem por modelo a conexão entre 

lugar, cultura e economia, encorajando inves-

timentos em setores emergentes e alimen-

tando hubs e distritos criativos na cidade.

• A moda é um dos eixos da economia criativa.

• Tabela que arrola as principais políticas e pla-

nos e as estratégias desenhadas para alcançá-

los, dentro do plano maior da cidade. (p.10)

• Em seguida arrola projetos, iniciativas e 

investimentos cotejando-os com as divisões 

da cidade e os parceiros da comunidade.

• Uma das estratégias criadas para o setor 

de design em que a moda está incluída:

• Making the Link: Advancing De-

sign as a Vehicle for Innovation and 

Economic Development (2006)

• O principal relatório do Economic Re-

search and Business Information De-

partament da cidade de Toronto.

• Sublinha que inovação bem sucedida e 

comercialização são baseadas tanto no bom 

design quanto na descoberta científica.

• Toronto possui especialmente um for-

te setor de design em termos de tamanho 

e expertise, embora essa capacidade não 

seja aproveitada como poderia pelos clien-

tes locais no âmbito das indústrias.

• Recomendações para sanar essa brecha 

de utilização são oferecidas para o setor de 

negócios, governo e a indústria de design.

• A Agenda da Prosperidade é a denominação 

do plano estratégico criado para o desenvolvi-

mento econômico e tem por temas principais: 

internacionalização; clima propício aos negócios; 

Toronto criativa (criatividade, produtividade 

e crescimento); oportunidade econômica e 

inclusão para todos. Há uma tabela onde estão 

arrolados os objetivos e as estratégias. A questão 

do design e da moda perpassa muitos itens.

• A questão dos clusters é central.

Ocupações criativas
• Arquitetos e paisagistas

• Designers industriais, gráficos e de interiores

• Escritores e editores

• Produtores, diretores, coreógra-

fos e ocupações relacionadas

• Maestros, compositores e arranjadores

• Músicos, cantores e dançarinos

• Atores e outros performers

• Pintores, escultores, ilustrado-

res e outros artistas visuais

• Fotógrafos

• Locutor e outros.

• Teatro, Moda, exibidores e outros designers  

criativos

• Artesãos e artífices.

Importante: o fashion designer é que está 

inserido na economia criativa; não todo o setor.

HOLANDA / AMSTERDAM
Red Light Fashion Amsterdam Project
http://www.redlightfashionamsterdam.com 

• Iniciativa da Cidade de Amsterdam, 

da NV Stadsgoed (construtora) e da 

HTNK (fundação ligada à moda).

• Atuação pontual no Distrito da Luz Ver-

melha, um dos pontos de maior turismo da 

cidade; zona de prostituição (“legal”), sex 

shops, casas de striptease, casas noturnas. 

Problemas com prostituição ilegal começou a 

aparecer na região; cidade dá início ao pro-

jeto de incentivo à economia criativa. Alguns 

dos imóveis com suas enormes vitrines (mar-

ca da região, onde as prostitutas se exibem 

aos passantes), quando desocupados, foram 

entregues a 16 novos talentos, escolhidos pela 

parceira HTNK que já desenvolvia o projeto 

“Turning talent into bussiness”, que objetiva-

va selecionar os mais talentosos designers de 

moda da Holanda e dar suporte para que se 

tornassem empreendedores independentes.

• Ideia de trazer para o distrito, ao lado 

das prostitutas, sex shops etc., de-

sign de moda de alto nível.

• Marcar a diversidade e a for-

ça da moda holandesa.

• Revitalização local.

• Colocar Amsterdam no mapa 

fashion internacional.

• Os 16 designers selecionados foram apoia-

dos ao longo de dois anos para sua profis-

sionalização empresarial e independência. 

Tiveram suporte de negócios e fizeram 

juntos workshops sobre produção, marke-

ting, administração financeira e jurídica.

• Não fica claro se houve subsídios para 

alugar os locais, isenção de impostos etc.

• Não fica clara a continuidade do projeto.

NOVAS TENDÊNCIAS 

Iniciativas que trazem novos conceitos relacio-

nados à moda: sustentabilidade, moda ética, 

ecofashion, upcycle, ecodesign, cultura remix 

(compartilhamento, cooperação), entre outros.

LONDRES
Moda ética / Ecofashion / Upcycle11

 

• Estethica: salão de moda ética da Lon-

don Fashion Week. “Upcycle é a palavra do 

momento no mundo ecofashion. Ela esteve 

presente em 90% das marcas que participaram 

da Estethica, o salão de moda ética realiza-

do pela oitava vez dentro da London Fashion 

Week, que terminou esta semana [2010]”. 

• “Upcycle significa transformar algo que 

está no fim de sua vida útil ou que vai vi-

rar lixo em algo novo sem precisar passar 

pelo processo físico ou químico de recicla-

gem. O material é usado tal qual ele é. E a 

partir dele são feitos novos produtos”.

• “Os estilistas da Estethica, no entanto, não 

utilizam apenas o upcycle para serem susten-

táveis. Eles investem em outras frentes, como 

a produção local para diminuir a pegada de 

carbono do produto e criar trabalho para a 

comunidade, a venda de produtos atemporais 

para durarem mais do que uma estação e o 

uso de diversos tipos de materiais ecológicos”.

• “Todas essas iniciativas têm um único objetivo: 

11. “Moda ética, muito além do reciclado”, por Alice Lobo. OESP, 26 de fevereiro de 2010. Disponível em: http://
www.estadao.com.br/noticias/vidae,modaeticamuitoalemdoreciclado,516167,0.htm. Acesso em: 15/02/2011

tornar a indústria da moda mais sustentável 

e fazer as pessoas entenderem que moda 

ética é não só um nicho, mas o começo de 

uma atitude da indústria, que deve se tornar 

realidade também dentro das grandes marcas”. 
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ANEXO 2
ANÁLISE SWOT E  
ÂMBITOS DA MODA

Abordagem das questões candentes do setor, a 

partir da síntese das palestras proferidas no “I Se-

minário de Cultura da Moda”, realizado em Salva-

dor. Os conteúdos destacados nas falas dos pales-

trantes foram tratados a partir da análise SWOT, 

ressaltando-se os pontos positivos e negativos que 

se colocam ao setor da moda no país. Essa análise 

gerou um quadro para cada palestrante, além de 

fornecer insumos para uma segunda abordagem a 

partir de cinco eixos relacionados ao setor: 

(1) empreendedorismo em moda (a moda como 

negócio e meio de trabalho); 

(2) fashion (a moda como representação simbólica 

e criatividade; maneira de ser, estilo); 

(3) inclusão social (a moda como instrumento na 

luta contra a exclusão social e geradora de bene-

fícios diversos); 

(4) intervenção urbana (a moda em sua relação 

dialógica com a cidade e com o patrimônio cul-

tural); e 

(5) pesquisa / produção de informação e conheci-

mento (moda como objeto de estudo).

Palestras do “I Seminário de  
Cultura da Moda” – Análise SWOT
O “I Seminário de Cultura da Moda” foi realizado 

em Salvador, de 26 a 29 de setembro de 2010, 

com o objetivo de aprofundar o debate sobre cul-

tura da moda no país e discutir as políticas do 

Ministério da Cultura para o setor, elegendo re-

presentantes para o Colegiado da Moda, conforme 

dispõe o regimento interno do Conselho Nacional 

de Políticas Culturais. Entre os palestrantes esta-

vam: João Braga, Luís Alberto Ribeiro Freire, He-

loísa Dallari, Márcio Meirelles, Juca Ferreira, Pau-

la Acioli, Paulo Borges, Fernando Pimentel, Jum 

Nakao, Maria De Fátima Matos, Carolina Vasone, 

Robert Guimarães, Tetê Leal, Izabela Jatene, Gil-

son Moreira, Gustavo Vidigal, Jorge Alan Pinheiro, 

Afonso Luz, Patrícia Dalpra, Márcia Ganem, Ronal-

do Fraga, Cláudio Silveira e Beto Lago. 

Análise SWOT aplicada às palestras do  
“I Seminário de Cultura da Moda”

A partir da transcrição das mesas do seminário, 

foi efetuada a análise SWOT do conteúdo trazido 

por cada palestrante. Como foi dito acima, esses 

conteúdos foram incorporados na abordagem a 

partir dos cinco eixos adotados neste produto.

ECONOMIA E CULTURA DA MODA NO BRASIL   154 > 155



ECONOMIA E CULTURA DA MODA NO BRASIL   156 > 157

JOÃO BRAGA (1) MÁRCIO MEIRELLES (1)

JUCA FERREIRA (2)LUÍS ALBERTO RIBEIRO FREIRE (1)

HELOÍSA DALLARI (1)
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PAULA ACIOLI (3) FERNANDO PIMENTEL 

(3)

PAULO BORGES (3)



ECONOMIA E CULTURA DA MODA NO BRASIL   160 > 161

JUM NAKAO (4) ROBERT GUIMARÃES (4)

TETÊ LEAL (5)

MARIA DE FÁTIMA MATOS (4)

CAROLINA VASONE (4)



ECONOMIA E CULTURA DA MODA NO BRASIL   162 > 163

IZABELA JATENE (5) JORGE ALAN PINHEIRO

AFONSO LUZ

GILSON MOREIRA (5)

GUSTAVO VIDIGAL (6)



1. Beto Lago nasceu na zona norte de São Paulo, em uma família de classe média baixa. Estudou, com difi-
culdades, até a oitava série do ensino fundamental. Fez os mais diversos tipos de bico: de contínuo a garçom, 
passando por vendedor de loja e modelo. Deslocado, encantou-se pelas tribos urbanas marginais. Dessa com-
binação de diversidade com marginalidade surgiu o aprendizado para criar o Mundo Mix, ícone da moda Al-
ternativa no Brasil. Ocupação atual: Idealizador do Mercado Mundo Mix e sócio do Sonique (São Paulo).
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PATRÍCIA DALPRA (7) CLÁUDIO SILVEIRA (8)

BETO LAGO (8)1

MÁRCIA GANEM (7)

RONALDO FRAGA (7)



Análise SWOT 
aplicada a 
partir de fontes 
secundárias (com 
a anuência dos 
profissionais)
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Análise SWOT 
aplicada a partir 
de entrevistas
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ANEXO 3
INDICADORES 
SETORIAIS SOBRE 
MODA E TÊXTIL

PRINCIPAIS FONTES DE DADOS:

CONCLA (Comissão nacional de classificação)

Órgão administrado pelo Ministério do Pla-

nejamento, Orçamento e Gestão criado em 

1994 para padronizar, definir e monitorar os 

dados obtidos em estatísticas nacionais.

CNAE (Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas)

Órgão que atua de caráter permanente no 

âmbito da CONCLA foi criado em 2006 e faz 

uma padronização dos códigos das atividades 

econômicas e dos critérios de enquadramen-

to utilizados pelo diversos órgãos do Brasil.

IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatísticas)

Órgão criado, no formato que conhecemos 

atualmente, em 1937. Subordinado ao Ministé-

rio do Planejamento, Orçamento e Gestão tem 

como objetivo criar uma base sólida e confi-

ável de estatísticas em assuntos brasileiros.

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)

Fundação pública federal que tem como 

objetivo criar um suporte de dados para 

criação e planejamento de políticas públicas 

e está vinculada à Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República.

ABDI (Agência Brasileira de De-

senvolvimento Industrial)

Entidade criada em 2004 está vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior. É responsável pela exe-

cução da Política Industrial do Brasil.

PRINCIPAIS PESQUISAS:

Pesquisa Industrial Anual (PIA): estudo 

do IBGE, iniciado em 1966 que foi total-

mente reformulado em 1996 disponibiliza 

informações sobre os produtos e servi-

ços produzidos pela indústria no país.

Pesquisa Anual do Comércio (PAC): de-

senvolvido pelo IBGE teve como marco 

inicial o ano de 1988. O estudo realiza 

pesquisas que procuram descrever a es-

trutura básica do segmento comercial no 

Brasil, tanto atacadista como varejista.

Evolução das Cadeias Produtivas Brasileiras  

na Década de 90: estudo desenvolvido 

pelo IPEA em 2001 traz uma análise so-

bre como a abertura econômica e a forte 

recessão do país na década de 90 afe-

tou a estrutura produtiva do Brasil.

Pesquisa Mensal do Emprego: estudo reali-

zado pelo IBGE teve sua primeira publicação 

em 1980. Esta pesquisa traz dados sobre a 

força de trabalho no país, assim como, entre 

outros, as áreas que mais empregam no país.

CLASSIFICAÇÃO 

A CONCLA classifica o setor têxtil como o 

que inclui atividades de preparação das 

vibras têxteis, fiação e tecelagem; e o setor 

de vestuário e acessórios inclui atividades de 

confecção de roupas de qualquer material 

e atividades de confecção de acessórios do 

vestuário para uso pessoal ou profissional.
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Estes dois setores estão compreendidos dentro 

da indústria de transformação que é uma 

seção que abrange todas as atividades as quais 

ocorrem alguma transformação física quími-

ca e biológica. Geralmente são desenvolvidas 

em fábricas, mas também está incluído neste 

ramo a produção manual e artesanal.  Além da 

área da moda, têxtil e de confecções, temos 

a fabricação de bebidas, de produtos alimen-

tícios, de celulose e produtos derivados do 

papel, por exemplo, presente nesta seção.

Os outros órgãos pesquisados, como o IBGE, 

usam esta classificação. Desta maneira, os re-

latórios e estatísticas seguem esta linha. No en-

tanto, alguns relatórios trazem as nomenclaturas, 

mais abrangentes, de bens intermediários, bens 

de capital e bens de consumo. No primeiro está 

incluído produtos como os tecidos, que já passa-

ram por algum processo, mas não estão disponí-

veis para o consumo final. Já os bens de capital 

são os equipamentos e máquinas. E, por último, 

temos os bens prontos para o consumo, os quais 

são classificados de duráveis, não-duráveis e 

semiduráveis. Avaliando sobre esta perspectiva, 

tecidos, material de couro, entre outros, estão 

na categoria de bens intermediários e roupas, 

acessórios e calçados nos bens de consumo.

Ainda encontraremos uma divisão em ma-

crocomplexos e microcomplexos. Em ma-

crocomplexos estão presente as seguintes 

subdivisões: agroindústria, construção, me-

talmecânica, química, serviços e têxtil. E o 

microcomplexo têxtil é constituído por uma 

seqüência linear que vai desde o beneficia-

mento de fibras naturais ou químicas até a 

confecção final, podendo ser realizada, cada 

etapa, em pequenas ou grandes quantidades. 

Principais dados estatísticos:

Valor total das receitas brutas das em-

presas industriais, segundo as ativida-

des industriais – Brasil – 2008/2009:

Tabela 2.1)

ECONOMIA E CULTURA DA MODA NO BRASIL   172 > 173



Gráfico 1.1)

Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal Emprego e Salário

Participação dos segmentos do comércio varejista – Brasil – 2009 (Gráfico 1.1) Pessoal ocupado, folha de pagamento e número de horas pagas, por seções e divisões (tabela 2.2).
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Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados (tabela 2.3)
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Gráfico (1.2) dos valores agregados 2009/2010: Gráfico (1.3) do ano de 2010 – 4 estados com maior número de exportações:

Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados por Bloco Econômico (tabela 2.5)

Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados por Estado (tabela 2.4)

Dados: MDIC - Elaboração: autor Dados: MDIC - Elaboração: autores

Observação: Na modalidade FOB (free on board), o remetente da mercado-
ria (exportador) é responsável pelos custos de transporte e seguro da carga 
somente até que esta seja embarcada no navio. O comprador (importador) 
torna-se responsável pelo pagamento do transporte e do seguro a partir daí.
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Fonte: MDIC / Sistema ALICEWEB  -   Elaboração: Área Internacional / ABIT
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Gráfico (1.4) do valor agregado primeiros 4 grupo e 4 últimos: Gráfico (1.5):

Dados: MDIC – Elaboração: autor.

Fonte: IBGE - Elaboração: IPTM com dados da Gazeta mercantil (Gráfico 1.6)

Gráfico retirado da página 179 do livro Panorama setorial têxtil e confecção./ 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos. – Brasília: Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial, 
2008”.

Distribuição da população; do consumo de roupas e calçados; e percentual dos 
gastos nacionais em roupas e calçados, respectivamente, por região em 2006:
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Gráfico (1.7):

Gráfico (1.8):

Dados em mil reais. Elaboração: IPTM com dados da Gazeta Mercantil (Gráfico 1.7)

Fonte: ABIMAG/IEMI 2007/Prochnik 2002 (Gráfico 1.9)

Fonte: elaborado com dados da PINTEC 2006 (IBGE 2007) (Gráfico 1.10)

Elaboração: IPTM com dados da Gazeta Mercantil (Gráfico 1.8)

Gráfico retirado da página 180 do livro Panorama setorial têxtil e confecção./ 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos. – Brasília: Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial, 
2008”

Gráfico retirado da página 147 do livro Panorama setorial têxtil e confecção./ 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos. – Brasília: Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial, 
2008.

Gráfico retirado da página 131 do livro Panorama setorial têxtil e confecção./ 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos. – Brasília: Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial, 
2008

Gráfico retirado da página 179 do livro Panorama setorial têxtil e confecção./ 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos. – Brasília: Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial, 
2008.

Evolução dos investimentos em máquinas na cadeia têxtil

Grau de importância das inovações em aspectos associados ao mercado
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Evolução do índice de produção física de vestuário e acessórios (base jan/03=100): Evolução das importações de confecções (US$ milhões):

Evolução do índice de produção física de têxtil (base jan/03=100):

Evolução da importação de bens de capital e números de empresas na indústria de confecções:

Fonte: IBGE (Gráfico 1.11)
Fonte: IBGE (Gráfico 1.13)

Fonte: IBGE (Gráfico 1.12)

Fonte: SECEX- MDIC e PIA(IBGE)

Observação: bens de capital compreendem as máquinas de costura

(Gráfico 1.14)
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Evolução da participação no PIB – 1990/1996 (1990 =100): Microcomplexo têxtil – evolução das importações e exportações de 1996/1999 (tabela 2.6):

Evolução do microcomplexo têxtil:

Participação no produto interno bruto – macro e microcomplexos industriais (tabela 2.7):

(Gráfico 1.15)

(Gráfico 1.16)
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Coeficiente de penetração dos produtos importados na economia nacional (tabela 2.8): Taxas Mensais regionalizadas do volume de vendas do varejo ordenadas segundo posicionamento em 

relação à média nacional:

Brasil – Indicadores do volume de vendas do comércio varejista – 2011 (tabela 2.9):

Fonte: IBGE

(Gráfico 1.17)

Fonte: IBGE
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Variação de volume de vendas no comércio varejista, por atividade e Unidade de Federação  

(tabela 2.10)

Saldo comercial 2010 - 2011:

Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior.

(Gráfico 1.18)

Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior.

Balança comercial brasileira seções e capítulos da NCM US$ FOB janeiro/maio (tabela 2.11):
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Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior.

Importação brasileira – blocos econômicos (US$ FOB) (tabela 2.12): Importação brasileira – Seções e Capítulos da CUCI (Classificação 

Uniforme para Comércio Internacional) (tabela 2.13)
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Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior.

Gráfico (1.19) da participação dos setores na importação brasileira em 2011:

Avaliação do mercado nacional em 2011 e análise geral do mercado brasileiro:

Saldo comercial brasileiro – junho/2011 (tabela 2.14):

Dados: MDIC - Elaboração: autores

(Gráfico 1.21)

(Gráfico 1.22)

(Gráfico 1.23)

Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior.

Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior.

(Gráfico 1.20)
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(Tabela 2.15) (Tabela 2.17)

(Tabela 2.16) (Tabela 2.18) 
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(Gráfico 1.24) (Gráfico 1.26)

(Gráfico 1.25)
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CURSOS DE GRADUAÇÃO - EMECANEXO 4
FORMAÇÃO EM 
MODA COM 
INDICAÇÕES DE 
CURSOS FORMAIS 
(GRADUAÇÃO 
E PÓS)
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NORTE

NORDESTE

AMAZONAS

BAHIA

ALAGOAS
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PERNAMBUCO

MATO GROSSO

GOIÁS

MATO GROSSO DO SUL

DISTRITO FEDERAL

CEARÁ

PIAUÍ

MARANHÃO

PARAÍBA

CENTRO-OESTE
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MINAS GERAIS SÃO PAULO

ESPÍRITO SANTO

RIO DE JANEIRO

SUDESTE
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PARANÁ

RIO GRANDE DO SUL

SANTA CATARINA

SUL



OUTROS CURSOS

CURSO DE 1 ANO DE MODA 

O Curso de 1 Ano de Moda da Escola São Pau-

lo proporciona ao aluno contato com os maiores 

profissionais atuantes no mercado da atualidade. 

Com coordenação de Manu Carvalho, o curso trará 

Bob Wolfenson, Maria Prata, Roberto Ethel, Paulo 

Martinez etc. Local: R. Augusta, ;239

SEQUENCIAL DE FORMAÇÃO ESPECÍ-
FICA EM ESTILISMO 

Formar profissionais de moda com capacidade de 

intervir de maneira significativa nos processos des-

te segmento tão relevante da economia. A Escola 

de Moda Candido Mendes traz uma formação mul-

tidisciplinar ao aluno, habilitando-o a compreender 

toda a cadeia produtiva.

Local: Universidade Candido Mendes

CURSO SUPERIOR DE DESIGN JÓIAS 
INSTITUTO ZUZU ANGEL / UNI-
VERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA 

Parceria com Anglogold Ashanti, Ajorio e Joia Bra-

sil Primeiro do estado do Rio de Janeiro Laborato-

rio de ourivesaria no campus 

Local: Rio de Janeiro

VÍDEO CURSOS DE MODA 
Estilismo, modelagem em tecido plano, modela-

gem em malhas, camisetas, moda praia, ginástica 

e costura artesanal para o enxoval do quarto de 

bebê (edredom, protetores de berço, etc.). Todos 

os cursos têm fita de vídeo com aula pratica.

Local: Uberlândia MG

EMI: ESCOLA DE MODA ITALIANA - AL-
FAIATE MAURÍCIO MESSIAS 

ESCOLA DE MODA CORTE E COSTURA MAU-

RICIO MESSIAS, na cidade de São Paulo, moda 

masculina, moda feminina, tecidos nacionais e im-

portados, ternos, blazer, calças, saia, vestidos, etc. 

Local: R. augusta, 2192

CALÇADOS, BOLSAS, CARTEIRAS, CIN-
TOS - ACESSÓRIOS EM GERAL 

Capacitar Empreendedores, Design de Acessó-

rios à Criação e Confecção de sapatos, sandálias, 

rasteirinhas, tamancos, sapatinhos de bebê, chi-

nelos de verão, cintos, bonés, pantufas, calçados 

em couro, bolsas, bolsas com tecidos, carteiras, 

acessórios, bordados com pedrarias, bijuterias, 

tecelagem em tear com miçangas, tricô, lingerie, 

cueca boxe, vestuário, gravata, curso de corte e 

costura, camiseta, ESTILISMO E MODELAGEM DE 

CALCADOS, MODELAGEM INDUSTRIAL DE CON-

FECÇÃO, MALHARIA, ALTA COSTURA.

Local: Curso Apostilado

P&O DE DESFILES DE MODA 

Curso acontece via internet. Você pode baixar 

apostilas completas e se comunicar diretamente 

com os tutores através do Tira Dúvidas.

Local: internet

PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
DE DESFILES DE MODA 

Curso acontece on line e pode ser iniciado a qual-

quer momento.

Local: Via Internet

MBA - BUSINESS GLOBAL FASHION 
APOIO - ADIFEA-USP E CENTRO SAO 
PAULO DESIGN CSPD - IPT - USP
Local: SAO PAULO

PRODUÇÃO DE MODA 
PARA EDITORIAIS 

O curso de “Produção de Moda para Editoriais” 

ministrado pela professora Cristina Frange tem o 

objetivo de qualificar o futuro profissional para o 

mercado de trabalho, mostrando todo o processo 

dentro desse amplo segmento. 

Local: Centro Universitário Belas Artes /Rua Dr. 

Álvaro Alvim, 76, Vila Mariana.

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE MODA 
“TECNOLOGIA - prepara profissionais, em 

nível superior, para desenvolverem atividades em 

uma determinada área. Esta formação é direciona-

da para aplicação, desenvolvimento e difusão de 

tecnologias, com formação em gestão de proces-

sos de produção de bens culturais.

Local: Cianorte/Paraná

TÉCNICAS EM COSTURA E 
ACABAMENTO ITALIANO 

Nesse curso você aprende a fazer uma saia, uma 

blusa e uma calça e todas as partes de uma roupa.

Local: R. AUGUSTA, 2192- SAO PAULO

MODELAGEM ITALIANA 

Modelagem Italiana, com caimento perfeito e 

adaptação de modelos com desenvolvimento, nos-

sos cursos são ministrados por professor formado 

na Itália, temos cursos noturnos e aos sábados.

Local: Rua Augusta, 2192- São Paulo

CURSO SUPERIOR DE MODA 
O Centro Universitário Plinio Leite, criado em 21 

de dezembro de 1998, ultrapassou as expectativas 

de crescimento e inovação. Um corpo docente al-

tamente qualificado e um projeto pedagógico con-

ceituado asseguram a qualidade de nossos cursos 

e a formação do homem e do profissional que a 

sociedade contemporânea exige. Estão todos con-

vidados a participar da construção de um saber 

voltado para as realizações de vida real e de uma 

História de comprometimento com a Sociedade. 

Local: Niterói- RJ

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO 
LATO SENSU 

Curso de Pós Graduação Lato Sensu “”Tecnologia 

Textil”” Início - Outubro 2003 Duração - 360 ho-

ras/aula. Local - Campus São Bernardo do Campo 

(parte teórica). Local - Campus São Paulo (parte 

prática). Fone: 4353-2900 Falar com Regiane 

Chefe do departamento Textil. 

Local: SÃO BERNARDO DO CAMPO

GESTÃO E DESING DE MODA 
Local: Bahia - Universidade Salvador - Unifacs

ESTILISMO E MODA 

Local: Ceará - Universidade Federal do Ceará

ENGENHARIA TÊXTIL 
Local: Rio Grande do Norte - Universidade Federal 

do Rio grande do Norte

DESING DE MODA 

O curso caracteriza-se pelo conhecimento técnico 

de diversos segmentos da atividade, conhecimen-

to artístico e histórico, conhecimento de metodolo-

gia e capacidade de reflexão crítica que permitam 

a produção científica na área.

Local: Goiás - Universidade Federal de Goiás

MODA  

Local: Universidade Regional de Blumenau

MODA - ESTILISMO 
O curso enfoca a criação e prepara o aluno para 

atuar em pesquisa e análise do setor. 

Local: Santa Catarina - Universidade do Estado de 

Santa Catarina - Centro de Artes ( Ceart)

TECNOLOGIA EM CONFECÇÃO TÊXTIL 
O curso prepara o profissional para atuar na área 

de confecção industrial do vestuário com qualifi-

cação técnico-científica. 

Local: Universidade de Passo Fundo

TECNOLOGIA EM MODA E ESTILO 

Disciplinas práticas e teóricas. Estudos da cor na 

composição em moda, desenho, tecnologia de 

produto, desing têxtil, moda e informática, sociop-

sicologia da moda, vitrinismo entre outros.

Local: CAXIAS DO SUL - Universidade de Caxias 

do Sul
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ENGENHARIA TÊXTIL 
Objetivo de formar engenheiros têxteis com co-

nhecimento e técnicas aplicadas à fabricação de 

fibras, fios, tecidos e produtos acabados.

Local: Universidade Estadual de Maringá - Cam-

pus Goioerê

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Habilitação para atuar no gerenciamento de siste-

mas de produção com os devidos conhecimentos 

tecnológicos de gestão e administração

Local: Maringá PR - Universidade Estadual de 

Maringá

GESTÃO ESTRATÉGICA DA 
INDÚSTRIA DE MODA E CURSO 
POLITÉCNICO DE MODA E FIGURINO 

Local: São Paulo - Universidade Estácio de Sá

MODA 
O curso tem duração de três anos

Local: Rio de Janeiro- Universidade Veiga de Al-

meida

ENGENHARIA INDUSTRIAL 
TEXTIL E DESING EM MODA 

A duração do curso é de três anos e meio. 

Local: Rio de Janeiro - Faculdade Senai - CETIQT

ENGENHARIA INDUSTRIAL 
TEXTIL E DESING EM MODA 

A duração do curso é de três anos e meio.

Local: Rio de Janeiro - Faculdade Senai - CETIQT

MODA 

A duração do curso é de três anos. O curso orienta 

e capacita o profissional a criar para setores de 

fiação, malharia, tecelagem e estamparia. 

Local: Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP

TECNOLOGIA DO VESTUÁRIO 

Duração de seis semestres

Local: SENAI

MODA  

Local: São Paulo - Faculdade Anhembi Morumbi

CRIAÇÃO E GESTÃO EM MODA 

A duração do curso é de oito semestres, há tam-

bém curso de curta duração em gestão de negó-

cios da moda e gestão de varejo em moda

Local: São Paulo- Faculdades Metropolitanas Uni-

das

ESTILISMO E VESTUÁRIO 

Local: Universidade Federal de Minas Gerais

TECNOLOGIA DE MARKETING 
DE VAREJO 

Local: Belo Horizonte MG

DESIGNER - MODA E ESTILO 

Duração do curso é de seis semestres e é oferecido 

na cidade de Divinópolis e Poços de Caldas.

Local: Minas Gerais - Universidade Unifenas

DESIGNER - MODA E ESTILO 
Duração do curso é de seis semestres e é oferecido 

na cidade de Divinópolis e Poços de Caldas

Local: Minas Gerais - Universidade Unifenas

MODELAGEM INDUSTRIAL - CAD 

1ª etapa – Ilustração de Moda

• Modelagem da base de saia

• Ampliação e redução da base de saia

2ª etapa – blusas femininas

• Modelagem da base da blusa

• Ampliação e redução da base da blusa

3ª etapa – vestido feminino

• Modelagem da base do vestido

• Ampliação e redução da base do vestido

4ª etapa – calça feminina

• Modelagem da base da calça

• Ampliação e redução da base da calça

5ª etapa – camisa masculina

• Modelagem da base da camisa masculina

MODELAGEM INDUSTRIAL 
1ª etapa – máquinas de costura

• Manuseio de máquina de costura industrial reta

• Manuseio de máquina de costura industrial 

overloque

• Caseado de máquina familiar

• Tabela de medidas industriais

• Preenchimento da ficha técnica

2ª etapa – base da saia

• Modelagem geométrica da base de saia

• Modelagem geométrica da base de saia minia-

tura

• Ampliação e redução da base da saia

3ª etapa – saias

• Modelagem da saia palito

• Modelagem da saia evasê

• Modelagem da saia evasê ampla

MODA INTIMA & PRAIA 

1ª etapa – máquinas de costura

• Manuseio de máquina de costura industrial reta

• Manuseio de máquina de costura industrial 

overloque

• Caseado de máquina familiar

• Tabela de medidas industriais

2ª etapa – feminino cacinha

• Modelagem geométrica da base da calcinha

• Modelagem geométrica da base da calcinha sem 

costura lateral

• Modelagem, corte e costura da calcinha com 

recorte e cós inteiro

3ª etapa – feminino sutiã

• Modelagem geométrica da base do sutiã

MALHARIA E MOLETON 

1ª etapa – máquinas de costura

• Manuseio de máquina de costura industrial reta

• Manuseio de máquina de costura industrial 

overloque

• Caseado de máquina familiar

• Tabela de medidas industriais

2ª etapa – feminino saias

• Modelagem geométrica da base de saia

• Modelagem, corte e costura de saia evasê sim-

ples

• Modelagem, corte e costura de saia com bolso 

embutido no recorte

3ª etapa – feminino blusa e casaco

• Modelagem geométrica da base da camiseta

• Modelagem, corte e costura

COSTURA E ACABAMENTO 
1ª etapa – Módulo Básico

• Manuseio de máquina de costura reta industrial 

e overloque

• Costura da saia com revel e zíper invisível

• Costura da saia com cós e zíper simples

• Costura do revel em forma, decote e cavas qua-

drada

• Costura da gola esporte e colocação de manga

• Costura do colarinho sem pé e vista da camisa 

com dobra simples

• Costura do canhão e punho da camisa com cos-

tura inglesa

• Costura da calça masculina com cós, zíper, bolso 

faca e falsa barra italiana

CORTE E COSTURA BÁSICA 
1ª etapa – máquinas de costura

• Manuseio de maquina de costura industrial reta

• Manuseio de maquina de costura industrial 

overloque

• Caseado de maquina familiar

• Medidas do corpo

2ª etapa – saia feminina

• Modelagem da base da saia

• Modelagem, corte e costura da saia reta

3ª etapa – blusa feminina

• Modelagem da base da blusa

• Modelagem, corte e costura da blusa decote 

canoa cava caída

4ª etapa – vestido feminino

• Modelagem da base do vestido

• Modelagem, corte e costura
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AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE MOLDES 
1ª etapa – máquinas de costura

• Modelagem geométrica da base da saia

• Ampliação e redução da base da saia

2ª etapa – saia

• Copia da modelagem da saia com babados

• Ampliação e redução da saia com babados

3ª etapa – saia

• Destaque dos moldes da saia, marcação da po-

sição do fio e piques

• Encaixe da saia para cálculo de tecido

• Ficha técnica com consumo da saia.

4ª etapa – base da blusa

• Modelagem geométrica da base da blusa

• Ampliação e redução da base da blusa

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM MODELAGEM PARA MODA 
INTIMA EM 15 AULAS 
Para alunos que possuem conhecimentos de cos-

tura e escolaridade de 1º grau, ensina-se a exe-

cutar modelagens básicas de cada peça. Sobre as 

modelagens básicas ensina-se a modificar mode-

los de acordo com a moda e figurinos, execução 

de ampliações e reduções de tamanhos de acordo 

com tabelas de medidas aprovadas pela industria 

e adequadas as sugestões da ABNT e ABRAVEST.

Ensina-se a preparar as modelagens para corte 

além de todos os segredos para um caimento e 

acabamento impecáveis. 

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

CORTE E COSTURA 
Trabalhando com moldes básicos pré-elaborados 

(prontos) os estudantes aprendem a modelar (mo-

dificar os básicos) sem cálculos, preparar os mol-

des para corte no tecido, cortar e costurar através 

de máquinas domésticas e semi - industriais. Ideal 

para estudantes de moda, iniciantes de designer 

ou modelagem, possibilitando conhecimentos fun-

damentais para o bom desempenho dos cursos e 

da profissão. 

Básico 

- introdução ao corte 

- iniciação à costura 

- modelagem básica e transformações 

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

CURSOS RAPIDOS EM 5 AULAS DE CORTE E 

COSTURA COM PEÇAS ESCOLHIDAS 

Estes cursos destinam-se a passar aos estudantes 

as primeiras noções de modelagem, onde sobre 

básicos prontos o estudante aprende a adaptar 

medidas, adaptar modelos a sua escolha, preparar 

o molde para corte, cortar e costurar. A costura é 

executada em maquinas variadas, domésticas e 

semi industriais.  Estes cursos tem por objetivo 

passar ao estudante noções básicas de costura 

visando visualizar-se o bom caimento da mode-

lagem. 

* Calcinhas ( 10 horas)

* Soutien (10 horas)

* Blusa

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

DESENHO DE MODA 

Neste curso o estudante aprende simultaneamen-

te na mesma programação a desenhar a figura 

humana feminina, masculina e infantil, dar mo-

vimento a estas figuras e adequá-las a proporção 

de moda. Vestir, criar, pesquisar, colorir, descobrir 

tendências, elaborar fichas técnicas, criar cole-

ções, etc. Elaboração de seu book de trabalhos 

e apresentação. 

* anatomia

* anatomia aplicada ao desenho

* figura em movimento

* técnica de cores

* noções do tecido

* pesquisa de mercado

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM MODELAGEM PARA MODA 
PRAIA EM 15 AULAS 

Para alunos que possuem conhecimentos de cos-

tura e escolaridade de 1º grau, ensina-se a exe-

cutar modelagens básicas de cada peça. Sobre as 

modelagens básicas ensina-se a modificar mode-

los de acordo com a moda e figurinos, execução 

de ampliações e reduções de tamanhos de acordo 

com tabelas de medidas aprovadas pela industria 

e adequadas as sugestões da ABNT e ABRAVEST.

Ensina-se a preparar as modelagens para corte 

além de todos os segredos para um caimento e 

acabamento impecáveis.

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

MODELAGEM NO COMPUTADOR 

Pode-se cursar os módulos separadamente a es-

colha do estudante.

Este curso destina-se a Modelistas Profissionais, 

possuidores de 1o grau, mesmo sem conheci-

mento de informática. Ampliações e reduções de 

tamanhos, modificação de modelagens básicas 

conforme modelos desejados, risco e encaixe e 

construção de bases direto na tela.

Módulo 1

Desenhar modelagens básicas 

Módulo 2

Modificar modelos 

Módulo 3

Ampliar e reduzir tamanhos 

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

MODELAGEM INDUSTRIAL 
Os cursos de modelagem industrial aqui apre-

sentados, normalmente executados com duração 

prevista para dez meses (uma aula por semana) 

ou 5 meses ( com duas aulas por semana) podem 

também ser freqüentados de forma intensiva com 

aulas diárias e nos três períodos, reduzindo seu 

tempo total de duração para algo próximo de 1 

(um) mês. Ideal para estudantes de outros estados 

que permanecem em São Paulo neste período. 

Local: Rua Silva Pinto, 199 - 3º Andar - Bom Retiro

ESPECIALIZAÇÃO EM CRIAÇÃO 
E GESTÃO DE MODA 

Curso de Especialização em Criação e Gestão de 

moda visa oferecer aos profissionais do setor uma 

formação sobre o funcionamento do sistema da 

moda global a partir de eixos específicos: criação, 

gestão do design (projeto) e cultura de moda.

Local: Universidade do Vale do Itajaí - Univali
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ANEXO 5
ENTREVISTAS 
PARA IDEIAS 
EM AÇÃO

Nina:
O Instituto foi criado em 2007 justamente com o 

lançamento do Projeto E-Fabrics, e esse Projeto 

consiste no mapeamento de matérias-primas 

disponíveis, que poderiam ser usadas pela 

indústria têxtil; matérias-primas e eventualmen-

te produtos que poderiam ser utilizados pela 

cadeia da moda em geral. E aí a gente fez esse 

levantamento de fornecedores, alguns deles 

comunidades, até indústrias de médio e até 

de grande porte, e numa dessas que a gente 

identificou – que acho que valeria a pena você 

incluir na tua pesquisa – é a Natural Fashion, 

que é da Paraíba (Campina Grande), que é do 

cultivo do algodão orgânico e beneficiamento 

– eles não vendem, por exemplo, a matéria-

prima propriamente dita; eles só vendem a peça 

porque esse trabalho de confecção beneficia 800 

famílias no sertão, então é um trabalho muito 

interessante de você introduzir na tua pesquisa. 

Fábio: Como surgiu a idéia do Ins-
tituto? Você pode falar um pouco 
sobre a missão do instituto?

Nina:
A missão do instituto é promover o Brasil como 

uma referência no mundo em termos do de-

senvolvimento humano sustentável; é conseguir 

posicioná-lo daqui a um tempo como “o” país do 

desenvolvimento humano sustentável. O instituto 

é “E” por causa dos cinco “Es”: Education, 

Earth, Environment, Energy e Empowerment. 

Dentro desses cinco “Es” cabe toda uma gama 

imensa de atividades. À medida do possível, a 

gente tenta fazer iniciativas, ações, projetos que 

englobem esses “Es”, a maior parte deles. Muitas 

vezes isso não é possível; muitas vezes a questão 

do empoderamento está mais destacada do que 

a questão da energia, mas a gente vai com-

pondo, é um mosaico muito grande de ações, 

e hoje em dia a gente tem um trabalho muito 

de articulação. O Instituto surgiu porque desde 

meados da década de 90, início do século 21, o 

Oskar Metsavaht, que é o presidente do Instituto 

identificava que havia toda uma série de projetos 

de ambientalistas, absolutamente meritórios, 

mas que não tinham comunicação, as pessoas 

não ficavam sabendo, e muitas vezes não eram 

viabilizados. Então o Instituto surgiu muito nesse 

hiato existente entre os projetos e a comunica-

ção; então um dos focos do Instituto é justamente 

nessa comunicação e na viabilização de projetos, 

então, hoje em dia, a gente tem um trabalho mui-

to de articulação; a gente tem uma rede extensa 

de parceiros do setor privado, terceiro setor, no 

governo (o setor público). E quando nós somos 

procurados por alguém com um projeto que a 

gente acha que está dentro desses cinco “Es”, 

a gente tenta ver como é que a gente vai fazer 

com que esse projeto tenha uma cara bacana 

(e aí entra a nossa comunicação) e possa ser 

viabilizado. Então a gente, na medida do possível, 

articula com uma empresa que seja um potencial 

patrocinador pra tirar esse projeto do papel, 

então a gente surge nesse gap que existia entre 

os projetos e a comunicação; a gente se guia 

muito na comunicação. E hoje em dia a gente 

tem alguns trabalhos de campo, mas a gente 

tem, sobretudo, esse trabalho de articulação. O 

Instituto tem alguns trabalhos permanentes e um 

deles é o E-Fabrics, que é esse mapeamento que 

INSTITUTO E
NINA DE ALMEIDA BRAGA
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eu já mencionei anteriormente. Esse E-Fabrics, 

por que ele foi criado? Porque a gente percebeu 

que, da mesma maneira que tinha uma gama de 

projetos imensa, você tem também um potencial 

de matérias primas que poderiam ser usadas na 

cadeia da moda e que, simplesmente, muitas ve-

zes, por falta de design, por falta de uma cadeia 

produtiva mais ajustada ao calendário da moda, 

esse produto não realiza o potencial dele. Então, 

o que é que a gente fez quando lançamos o Insti-

tuto em janeiro de 2007? Junto com o E-Fabrics, 

teve uma exposição no São Paulo Fashion Week, 

na qual vários estilistas de renome (Oskar, 

Herchcovitch...)... Isso foi precedido de uma 

pesquisa de quase um ano, por vários lugares do 

Brasil; a gente “escaneou” o Brasil, pra ver onde 

tem látex, onde tem orgânico, onde tem couro 

vegetal, onde tem lona eco-juta, enfim, chegamos 

e oferecemos fibra orgânica etc. “Olha, aqui está 

a matéria-prima com a qual vocês podem criar” 

e aí eles criaram peças lindas, que já, inclusive, 

foram expostas em vários lugares do mundo, não 

só no Rio e São Paulo, como em outros luga-

res. Então, a gente entendeu também que essa 

proposta que a gente tem pra moda brasileira, a 

gente tem sido muito estratégico. Inclusive a gen-

te já esteve conversando com o governo brasilei-

ro, com a APEX, tentando descobrir isso, porque 

é uma maneira que se vai ter de descobrir o que 

o mundo espera do Brasil. O Brasil, entre outras 

coisas, preserva suas matas, suas florestas. Essa 

é uma grande expectativa que o mundo tem, e 

está coberto de razão. E se a gente começa a 

fazer uma moda, mostrando o potencial desses 

materiais que vêm muitas vezes de manejo 

sustentável, de reservas extrativistas, a gente vai 

criar uma moda diferente, bonita e diferenciada, 

super original, e que vai nos fazer ter competiti-

vidade, por exemplo, com a moda chinesa, feita 

em larga escala, sem qualquer preocupação 

com o meio ambiente. Não adianta: se o Brasil 

ficar restrito a produzir um número “X”de peças, 

de camisetinhas básicas, sem qualquer atributo 

sócio-ambiental, vai sempre perder pra China e 

afins, tipo Bangladesh, onde a mão de obra não é 

devidamente valorizada. A gente entende isso, in-

clusive, como um projeto estratégico para a moda 

brasileira. Se é uma coisa que o Brasil poderia 

ter, seria uma moda com essa cara. E aí, um dos 

atributos pra você receber o selo “E-Fabrics” 

(não é uma certificação; é um selo que identifica 

pro consumidor final que ali está uma peça com 

compromisso sócio-ambiental). Pra você receber 

tem que ter alguns atributos: 1º) é analisada a 

origem da matéria-prima; o impacto no processo 

produtivo, porque as vezes a matéria-prima pode 

não ser cem por cento sustentável, mas, ao ser 

processada, tem toda uma série de preocupa-

ções sócio-ambientais que fazem com que ela vá 

ganhando em sustentabilidade, então o impacto 

passa a ser positivo; se há respeito às tradi-

ções, aos saberes tradicionais; e se há design, 

se é possível ter design. O que acontece com 

o design é que você agrega um valor que, de 

outra maneira, não teria. Tudo bem, você pode 

comprar uma peça porque você sabe a historinha 

dela, então “ah... vou comprar porque vai ajudar 

a aldeia XYZ...”, mas se ela não for bonita, ela 

não vai se transformar num objeto de desejo. E 

o que acontece é que você compra uma vez e 

parou. Se você faz uma peça com design, você 

consegue fomentar essa cadeia produtiva. E a 

idéia não é cair em contradição: então vocês 

falam em moda sustentável, mas vão incentivar o 

consumo? Mas não é um consumo inconsciente, 

inconseqüente. É o tal do novo luxo, inclusive 

o projeto E-Fabrics foi definido como um novo 

luxo nesse relatório. Existe um relatório publicado 

entre 2007/2008, Deeper Luxury, e ele fala sobre 

a atitude que os consumidores vão passar a ter 

diante do esgotamento dos recursos naturais, 

que é o que os consumidores passarão a ter que 

é a de passar a ter opções de consumo conscien-

te por peças mais duráveis por um controle sócio-

ambiental. E, ao final, ela faz uma análise de 

grandes grifes internacionais (Luis Vuitton, Hugo 

Boss, Prada etc.) e ao final ela lista cinco marcas 

que se destacarão no mundo, e dentro dessas 

está a Osklen por causa do Projeto E-Fabrics. É 

o reconhecimento de uma atitude nobre; nobre 

no sentido de você mostrar pro resto do mundo 

por onde caminhar diante desse novo cenário, 

que está cada vez mais complicado da gente 

gerenciar. Então é um consumo consciente nesse 

sentido. Porque se você faz uma peça bonita, 

com qualidade, que dura mais... e ao mesmo 

tempo você opta na hora de comprar aquela 

fast fashion, você compra outro tipo de roupa.

Fábio: Você comentava sobre os cin-
co “Es”, são ângulos de um mesmo 
universo, mas observando aspectos 
diferentes, mas, de alguma maneira, 
vocês concentram essa atuação no 
setor de moda ou projetos em geral?

Nina:
O Instituto hoje em dia tem projetos em ge-

ral. Vou te falar de alguns projetos maiores 

que a gente está fazendo agora. A gente 

tem um com o Ministério da Cultura, de 

criação de um trade de design para mobili-

ário de equipamentos do Programa Mais 

Cultura (bibliotecas, centros culturais e entorno), 

já saiu no DO, empenhado, era pra gente ter 

começado em janeiro, mas a gente está tendo 

que fazer alguns ajustes. Esse é um deles, que 

é a criação desse trade de design e também a 

instalação do centro carioca de design (faz parte 

do mesmo projeto), que é uma casa da prefeitura 

ali na Praça Tiradentes, na casa da Bidu Sayão, 

uma casa lindíssima que reformaram, que é criar 

uma biblioteca de materiais sustentáveis. Então 

você, independente, quer fazer um sapato, você 

vai lá e vai ter acesso ao que se tem de mais 

sustentável em que você poderia pensar num 

sapato. Então, você tem uma sola com PVC reci-

clável, e por aí vai. Esse é um dos projetos. Outro 

é com a fundação Banco do Brasil, Economia 

da Praia, que envolve educação ambiental para 

50 empreendedores da Praia de Copacabana, 

tem aulas de inglês... É uma coisa pra formar o 

empreendedor de praia, pra tornar um protago-

nista, reconhecer o papel que ele tem e melhorar 

o ambiente da praia. Temos um também, esse 

relacionado à moda, com o Ministério do Meio 

Ambiente da Itália, que vai ser assinado agora 

no início de junho, que é de fazer rastreamento 

da pegada de carbono de alguns E-Fabrics, e aí 

significa ir a alguns locais de produção, analisar o 

ciclo de vida, e pegada de carbono e pegada eco-

lógica, é ver o impacto ambiental, social... Quer 

dizer, a gente vai começar a fazer isso em breve. 

Fizemos educação ambiental, um diagnóstico, 

agora pro Shopping Leblon, vamos fazer pra ou-

tros. Então o Instituto hoje em dia tem a ver com 

moda. Tudo bem que nossa ação é subsidiada 

pela venda da Sandália Ipanema RJ, um percen-

tual é revertido pra manutenção de projetos . Tem 

esse também dos escoteiros aqui da orla, que faz 

parte também de um projeto maior do Programa 

de Recuperação da Costa Brasileira, que consiste 

basicamente na recuperação de vegetação de 

restinga, enfim, nós temos um leque amplo.

Fábio: Você pode falar sobre a consti-
tuição do Instituto em si? Me fale um 
pouco sobre a equipe do Instituto.

Nina:
Tenho eu, que sou Diretora, o Oskar, que é 

Presidente, mas que não está lá no seu dia-a-dia. 

Eu sou Diretora Executiva. Minha formação, eu 

sou socióloga (mestrado em Antropologia Social), 

depois eu fiz Psicologia e fiz mestrado em Ciên-

cias da Saúde. Tem outro rapaz que é Analista de 

Projetos, que é formado em Relações Interna-

cionais, tem mestrado em Sustentabilidade; tem 

uma Assistente Administrativa; nós trabalhamos 

com a ED, que é um braço de negócios. Esse é o 

hardcore e temos profissionais volantes de acordo 

com os projetos. Nós temos um banco de pro-

fissionais que, dependendo do projeto, nós alo-

camos. Não tem porque ter um corpo fixo muito 

pesado até porque, até pouco tempo atrás – esse 

ano não – o Instituto era mantido, basicamente, 

por repasse de royalties que a Osklen fazia, que 

era a venda das camisetas do universo “E”, que 

tem mensagens, um percentual era revertido pro 

Instituto. Esse ano é que a gente está conseguin-

do se tornar totalmente sustentável. E nossa idéia 

é caminhar pra uma autonomia completa nesse 

sentido, mas hoje em dia, por exemplo, a gente 

está alocado dentro da Osklen. Nós temos um 
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está é um braço da Osklen onde eu tenho acesso 

também. Então é uma estrutura muito pequena; 

não teria porque ter uma estrutura gigante.

Fábio: As organizações ligadas à 
moda, você poderia dar alguns exem-
plos de parcerias do Instituto?

Nina:
No hall dos E-Fabrics tem várias, por exemplo, 

no Paraná tem O Casulo Feliz, que é o do tecido 

orgânico, que é um trabalho muito legal. O que 

é que a gente faz? Nós pegamos esse trabalho e 

oferecemos para quem quiser criar. Só que a gen-

te tem uma relação privilegiada com a Osklen e a 

Osklen é uma marca hoje em dia que pode ousar. 

E tudo o que a Osklen faz, tem uma tendência 

que é o mercado ao menos prestar atenção, 

pra dizer o mínimo. É uma benchmarking, sem 

dúvida nenhuma. Então, a gente oferece pra 

Osklen esses materiais, por exemplo, “olha o que 

O Casulo Feliz está produzindo de novo”, e aí a 

Osklen coloca em evidência – usam ou não, pois 

há também a questão da temática da coleção é 

um orientador – e nós esperamos que também 

outras marcas se virem pra esse fornecedor. 

Pra ser sincera, nem sempre isso acontece. Por 

quê? Primeiro porque você tem alguns pontos 

de estrangulamento: os preços de materiais sus-

tentáveis ainda são muito grandes, você não tem 

subsídios... você não tem uma política pública...  

A Osklen tem uma clientela que reconhece esse 

valor e que tem poder aquisitivo pra fazer frente 

a esses eventuais obstáculos, diferente uma 

marca com outro perfil de clientela. Então a gente 

nem sempre consegue, mas o que a gente faz é 

isso, a gente oferece. Osklen usa, mas se a Navy 

quisesse usar, se a Cantão quisesse usar, qual-

quer uma, melhor ainda porque a nossa idéia 

e gerar negócios pra essa população. A gente 

tem, por exemplo, um trabalho bem interessan-

te que é de um fabricante que vocês podiam 

usar, que é a EcoSimple. Eles têm uma unidade 

em Americana e outra em Santa Catarina. Eles 

pegam algodão reciclado, juntam com pet, 

também reciclado, e são mulheres que fazem 

essa separação do que for usar – tem toda uma 

questão social muito forte – e aí eles fazem um 

produto muito bacana, que a Osklen usa muito 

em acessórios. A Denovo, que também faz um 

trabalho muito semelhante ao da EcoSimple, tem 

a Textilfio (eu só estou falando de grandes) em 

Santa Catarina, Jaraguá, que é uma malharia que 

trabalha com pet e algodão orgânico; tem a Nova 

Kaeru, que trabalha basicamente com couro de 

peixe, sem usar qualquer aditivo químico, sem 

usar cromo – o que faria com que o produto 

não pudesse ser exportado para qualquer país 

da União Européia, pois não se permite entrar 

nada com isso -, eles fornecem todo o couro de 

peixe e os resíduos, ao invés de serem jogados 

fora, são aproveitados em acessórios também 

(então acho que vale a pena de se conhecer), 

tem a Natural Fashion, tem o pessoal da LATEC, 

que é um grupo que fornece o látex, que é 

feito também com uma série de cuidados, por 

exemplo, ele não é queimado – antigamente ele 

era queimado e os seringueiros estavam tendo 

muitos problemas respiratórios por conta disso.

Fábio: Como você vê o potencial 
de mercado para essa moda com 
viés sustentável e inclusivo?

Nina:
O potencial é você criar uma moda com a cara 

do Brasil, com o que o mundo espera do Brasil, 

uma moda com tudo de bom... Original, natural, 

que faça também com que as pessoas possam 

olhar para a floresta como uma fonte de sustento 

importante, então tem tudo isso, uma moda que 

ninguém vai ter em nenhuma parte do mundo 

porque ninguém tem a nossa biodiversidade e 

mais a nossa criatividade também, que é única, 

que tem a ver com o nosso estilo de vida. Então 

isso eu acho que é o ponto forte, eu acho que é 

um caminho estratégico para a moda brasileira, 

sem sombra de dúvida, e eu acho que o governo 

deveria olhar isso com outros olhos. O ponto 

fraco: custo e a falta de políticas públicas. Pra 

mim, um exemplo que é absolutamente lapidar 

é do algodão orgânico. Qualquer outro país que 

já tem algodão orgânico em uma escala razoável 

(Turquia, Índia, Peru), ele já foi plantado com a 

produção já toda subsidiada por investimentos 

privados e/ou governamentais. Aqui o agricultor 

do algodão orgânico não vai conseguir financia-

mento num banco oficial porque o gerente vai 

olhar pra planilha dele e vai dizer: “puxa, aqui 

não está previsto o uso de agrotóxico. E se não 

está previsto o uso de agrotóxico isso significa 

que você não me dá garantia de safra. Então pra 

eu te emprestar o dinheiro vai sair muito mais 

caro”. Então são gargalos que fazem com que a 

peça chegue ao consumidor final muitas vezes 

com o preço 60% maior do que poderia ser. 

Então, acaba que fica um círculo vicioso, você 

não consegue quebrar essas barreiras, fica tudo 

mais caro, e aí nunca tem escala suficiente. Ago-

ra, que é preciso subsídio, é preciso. O Instituto 

inclusive já esteve com o Luciano Coutinho e, 

na época, com o Miguel Jorge, que era ministro 

do desenvolvimento, levando essa reivindicação. 

Isso é uma coisa muito importante. Tinha que ter 

incentivo do BNDES, não só pro plantador, tinha 

que ter pra uma Têxtilfio da vida... Acaba virando 

uma coisa quixotesca. Quer dizer, o mundo todo 

é da linha de produção e eu não posso fazer 

pequena quantidade. Nós fizemos a logomarca 

do Sembio, do Ministério do Meio Ambiente, que 

cuida de todas as unidades de conservação. Nós 

fizemos pro bono com a condição de que nós 

desenhássemos o uniforme, e que os uniformes 

– foi um trabalho desgraçado, foi quatro meses 

pra cima e pra baixo, em todos os parques do 

Brasil. O Brasil tem parque a dois mil metros e 

parque a nível do mar. Tem caatinga e Fernando 

de Noronha, digamos -. Faz todo o sentido do 

mundo que um órgão que cuida das florestas 

do Brasil use uniforme com material vindo da 

floresta. Desenhamos tudo, esbarramos no 

seguinte: é órgão público, tem que ter licitação, é 

aberto pra qualquer um. E aí, os parâmetros de 

custo/benefício, as variáveis, a questão do preço, 

são decisivos. Isso tem que mudar, porque preço 

é mais barato agora, mas a médio prazo não é. 

Na França, por exemplo, hoje em dia você tem 

uma política governamental exatamente oposta 

à nossa: você só pode comprar uma coisa não 

sustentável se provar que não existe o equivalen-

te sustentável, e aqui é exatamente o contrário. 

Então a gente fez isso, nós criamos essa marca 

em 2008/2009. Os uniformes estão lá, e nada foi 

criado por conta disso, e aí pode vir mercadoria 

chinesa, por exemplo. Isso é o ponto fraco.

Fábio: Você citou como uma das 
forças a criatividade, e o que dizer 
sobre a qualificação das pessoas?

Nina:
Você não pode esperar de um material sus-

tentável uma padronagem igual ao material 

industrial. Acho que as pessoas têm que ter isso 

claro. Agora tem também outro ponto fraco: as 

comunidades, elas não têm um treinamento e 

às vezes elas não têm nem noção do quanto 

isso é decisivo pra indústria da moda; tem a 

questão do prazo, por exemplo, se você tem um 

showroom no dia tal e se perde aquela janela, 

acabou-se. Então isso é um entrave. Também 

a logística é complicadíssima. Mas é por isso 

justamente é que é preciso uma ação pública. 

Por exemplo, órgãos públicos que, teoricamente, 

já estariam fazendo isso, como o SEBRAE, eles 

poderiam suprir esse treinamento; capacitar as 

pessoas para que elas estivessem prontas para 

que, quando viesse uma indústria querendo 

comprar o material, elas pudessem entregar com 

tranqüilidade. Esse é sempre um risco pra gente. 

De vez em quando o departamento de compras 

da Osklen leva um susto com os nossos arranjos, 

que fogem do tradicional. Nós temos uma coope-

rativa aqui em São Gonçalo, a Cooperema, eles 

estão fornecendo todas as sacolas pra Osklen (a 

gente não está falando de bolsas, são sacolas), 

hoje em dia elas são feitas pela Cooperema. 

Quando a gente foi lá a primeira vez, eles não 

tinham a menor qualificação. Como tinha o 

nosso interesse e a Osklen estava também muito 

envolvida, nós fizemos treinamento, controle 

de qualidade. Hoje em dia eles entregam, tem 

garantia de 100%, as bolsas deles já estão na loja 

do MoMA. Eles já fizeram mais de três mil bolsas.
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Fábio: Conte rapidamente como 
começou a Natural Fashion.

Maysa:
Foi no início de 2000, nós éramos um grupo de 

dez pequenos empresários do setor de con-

fecções em Campina Grande e eu era, e ainda 

sou, presidente do Sindicato das Indústrias do 

Vestuário do Estado da Paraíba. Nós estávamos 

muito ameaçados porque a 100 quilômetros de 

Campina Grande tem a “China”, que é Santa 

Cruz, Toritama e Caruaru, que são três cidades 

do sertão de Pernambuco que trabalham só com 

confecções e não tem lei, não tem imposto, não 

tem direito trabalhista. É a China a 100 quilôme-

tros da gente. Trabalho totalmente informal, não 

paga INSS, não tem nada, até hoje. Melhorou 

porque o governo criou uma legislação pra 

conseguir arrecadar alguma coisa. Mas são três 

cidades que não têm pobreza, mas que também 

não tem lei. Eu não sou contra benefício fiscal, 

não; o que eu sou contra é dois pesos e duas 

medidas. Santa Cruz, Toritama e Caruaru, eles 

mataram todo o setor de confecções do Recife, 

Campina Grande, João Pessoa. É uma concor-

rência completamente desleal e o governo fecha 

os olhos porque cria uma riqueza. Lá tem roubo 

de carga... Não tem lei. Então a gente estava 

acabando e a gente fez tipo um brainstorming : 

“Olha, nós vamos pra FENIT, mas vamos levar 

o quê de novo?” Aí nesse brainstorming surgiu 

a estória do algodão colorido: “como é que está 

a estória do algodão colorido da EMBRAPA1
  

Vamos ver como é que está isso”. A gente tinha 

notícia de jornal sobre o desenvolvimento dessa 

tecnologia. No dia seguinte nós fomos à EMBRA-

PA e ela tinha a tecnologia já pronta. O projeto 

da EMBRAPA foi de criar o algodão colorido que 

nada mais é do que geneticamente desenvolvi-

do – não há modificação genética -. Os algodões 

coloridos existem na natureza desde sempre, 

só que ele não tinha a capacidade de ser fiado 

industrialmente porque ele tinha uma fibra muito 

curta e nunca houve interesse na pesquisa de 

investir no alongamento dessa fibra por causa 

dos corantes artificiais. Então a EMBRAPA pegou 

o algodão primitivo, que era como se fosse uma 

anomalia, e começou a fazer cruzamento com o 

algodão seridó, que é um algodão originário da 

Região do Seridó, lá do Nordeste, e começou a 

fazer o cruzamento. É igual a você melhorar a 

raça de cavalo. Se você pega um cavalo pé-duro 

e começa a cruzar com um puro-sangue, ele não 

vai melhorar? É a mesma coisa. E aí a EMBRAPA 

conseguiu fiar o algodão colorido; um algodão 

com a fibra tão grande e resistente, que dá pra 

fiar industrialmente. Ele ainda pode continuar 

melhorando, mas já dá pra fiar. Não dá pra fazer 

fios muito finos, como a gente faz com o branco. 

E aí nós começamos. A gente tinha 300 quilos 

de pluma (a EMBRAPA tinha), a Coteminas fiou 

pra gente, nós fizemos alguns tecidos, redes 

e tal, levamos pra FENIT e era mais como um 

teaser... O que será que vai dar isso? E foi um 

sucesso, todo mundo queria saber, a mídia... 

e aí a gente viu que o produto dava samba. Só 

que aí a gente tinha que construir tudo, a cadeia 

produtiva, e nós tínhamos que construir o desejo 

de comprar, de querer. E aí nós começamos. 

Primeiro nós começamos a ir para o “Dia de 

Campo”, que a EMBRAPA promovia no setor de 

algodão, pra tentar fazer o convencimento do 

agricultor. Todo mundo já plantava o algodão, 

historicamente, e parou por causa da praga do 

bicudo, que deu nos anos 80, que dizimou todo 

o algodão do Nordeste. E também por causa da 

alta produtividade do Centro Oeste, da Bahia, 

do Paraná, com altas produtividades por causa 

do tipo de solo, de clima... E aí nós continuamos 

com o convencimento e todo mundo queria 

plantar, mas tinha que ter garantia de compra e 

nós não tínhamos nada. E outra coisa também é 

que a EMBRAPA começou a leiloar as sementes 

e eu queria que esse algodão fosse da Paraíba, 

e eu comecei a arrematar. E sem dinheiro! Eu 

ia no prefeito e fazia o prefeito pagar; eu ia na 

federação das indústrias e fazia a federação 

pagar; eu ia no governo do estado. Eu só sei 

que eu não deixava a semente sair de lá de 

jeito nenhum, brigava com os pesquisadores da 

EMBRAPA. Isso porque eu acreditava no pro-

duto, no potencial dele. Só que a gente achava 

também que ele tinha que ser orgânico, e pra 

ser orgânico foi outra batalha. E pra fiar, outra 

batalha porque, ele sendo colorido, contamina as 

máquinas. A indústria está passando o algo-

dão branco e, de repente, vai passar o algodão 

marrom. O branco vai contaminar o marrom. E 

aí termina de passar o marrom, o marrom vai 

contaminar o branco. Então tem que parar o 

equipamento. Então, pra achar a fiação é uma 

novela. Até hoje, é um gargalo muito grande 

que nós temos e nos ameaça muito. Porque 

geralmente quem concorda em fiar pra gente 

são empresas que não estão muito bem e aí vai 

e depois a empresa quebra; já quebrou não sei 

quantas (risos). Agora quebrou uma, que tinha 

até uma penteadeira, semana passada recebi a 

notícia que ele quebrou, a Braspérola. Já estava 

ruim e estava aceitando porque já estava ruim.

Fábio: E como é que se pode 
resolver esse aspecto?

Maysa:
Olha eu já inclusive ao Lula, presidente, pedi 

pessoalmente a ele uma fiação pra agroecolo-

gia no Nordeste. Nós temos no Nordeste dois 

milhões de assentados. No Nordeste não tem 

propriedade improdutiva acima de 600 hectares 

mais. Está tudo desapropriado e já entregue 

aos agricultores e os agricultores não estão 

plantando; nós temos dois milhões de ocio-

sos com cinco hectares pra plantar, mas não 

plantam. Então um dos gargalos seria (eu tenho 

convicção disso), se instalar uma fiação em 

Campina Grande ou numa localização estratégi-

ca, todo mundo vai plantar o algodão orgânico 

e o algodão orgânico hoje “bomba” no mundo 

inteiro. Seria uma indústria pra atender a toda 

agroecologia e isso estimularia o plantio, não 

tenho dúvida. É uma convicção que eu tenho.

Fábio: E vocês já procuraram a ABIT?

Maysa:
A ABIT odeia o algodão orgânico. Mesmo com o 

problema de escala, tem que começar, não é?
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Criança nasce desse tamanhinho. Então eu 

tenho convicção disso. A gente tem que colocar 

uma fiação específica, só que de início ela é 

inviável economicamente, então ela tem que ser 

mantida durante um tempo subsidiada. Vai ser 

uma fiação ociosa de início. Agora, se não tiver 

a fiação, a agroecologia, o algodão não vai pra 

frente. Até os outros países, o Paraguai, o Peru, 

eles não têm onde fiar. Eles já disseram pra gen-

te, “se vocês tiverem a fiação, a gente vai fiar lá”. 

Fábio: Mas tem que desenvol-
ver a tecnologia, não é?

Maysa:
Não, nem tem tecnologia, não. Isso aí, 

com quatro ou cinco milhões a gente mon-

ta com capital de giro. Eu acho ridículo, as 

vezes, a inversão de valores; você luta por 

um projeto e aí você vê dinheiro jogado no 

ralo e a gente não consegue botar pra fren-

te uma coisa que é de suma importância. 

Fábio: Você estava colocando a di-
ficuldade do processo de fiação...

Maysa:
É um gargalo. Até semana passada era com a 

Braspérola, agora ela fechou. Ela quebrou já faz 

mais de 10 anos, mas aí veio o credor francês 

dela e reabriu uma unidade. Isso estava ocioso e 

é por isso que eles fiavam pra gente em Recife.

Fábio: E tem um potencial 
de exportação?

Maysa:
Desde que fiado. Quem quer comprar, quer 

comprar fio; comprar pluma é uma fria.

Fábio: Mas existe isso em outras 
partes do mundo, se fia algodão 
orgânico em outros lugares?

Maysa:
Sim. O algodão se fia na Índia, se fia na China 

(que a gente não sabe nem se é orgânico), se 

fia nos Estados Unidos. E o Paraguai e o Peru 

estão procurando. Eu não sei porque o Peru 

estava procurando porque tem uma fiação no 

Peru que foi criada pelo cara que descobriu 

o algodão colorido, o James Vreeland, ele 

tem a Peru Naturtex, que é uma fiação, mas 

o pessoal do Peru está procurando, não sei 

porque. É um grande gargalo, mas uma fiação 

no centro do Nordeste botaria 20 milhões 

de agricultores pra plantar algodão orgânico; 

plantar alguma coisa com valor agregado.

Fábio: A Natural Fashion 
é uma cooperativa?

Maysa:
É uma cooperativa. Antes nós éramos uma 

associação, que nós tínhamos um consórcio de 

exportação da APEX, depois nós nos tornamos 

cooperativa e hoje a gente integra o projeto 

Organics Brazil, da APEX. E fomos atrás de 

certificação, que é outro grande gargalo que 

nós temos por causa dos custos de certificação. 

No nosso caso, quem certifica é o IBD
2
, tem 

outras certificadoras, mas foi o IBD que iniciou 

conosco e no Brasil inteiro e isso é condição 

indispensável para acessar o mercado externo.

Fábio: E você ainda tem um mercado 
brasileiro muito grande a conquistar.

Maysa:
Claro, mas no mercado brasileiro, ser orgânico 

ou não, agora é que está começando... E o 

mercado europeu faz questão do orgânico.

Fábio: Essa certificação do IBD, em 
que sentido que ela custa muito? Eles 
exigem muitas adaptações no processo 
produtivo ou eles cobram caro?

Maysa:
Eles cobram caro. Tudo é relativo, é caro pra 

gente pagar. O SEBRAE nos ajuda a pagar a 

certificação, mas o dia que o SEBRAE falar que 

não vai ajudar mais, nós também não vamos 

poder mais certificar. Nós já somos certificados, 

mas porque o SEBRAE nos ajuda. E o que é 

que acontece: a gente passa um ano ajoelhada 

aos pés de uma fiação pra ela fiar, aí chega o 

IBD e fala: “Ele não tem isso, e não tem isso, e 

não tem isso, e não tem isso, que é exigido. Pra 

ele ser certificado é preciso fazer esse investi-

mento”...  Eu te pergunto: ele vai fazer? Se ele 

já está mal das pernas, ele está fiando de má 

vontade. Ele não pára nem pra querer responder 

questionário, quanto mais fazer investimento. 

E eu converso, eu falo: “gente, se vocês não 

entenderem que nós estamos começando isso e 

que existem essas dificuldades, vocês vão matar 

nosso projeto.” Eles são extremamente conscien-

ciosos. Então eles falam: “então, Maysa, vamos 

só certificar a pluma; não vamos certificar o fio.” 

E agora que essa [Braspérola], que estava certifi-

cada, nos deixou, eu estou achando muito difícil 

conseguir outra. E outro gargalo é a tecelagem, 

porque a tecelagem, não que ela tenha o mesmo 

processo da outra, mas é sempre um favor que a 

gente pede. Eles cobram o olho da cara e ainda 

é um favor. Então encarece o produto, a gente 

perde competitividade. Tudo é muito difícil.

Fábio: São quantos cooperados hoje?

Maysa:
São 29; são 23 empresas e alguns outros 

cooperados, porque cooperados são pessoas 

físicas, então são os donos das empresas

 

Fábio: E como é o processo pro-
dutivo desse material?

Maysa:
Depois que a gente consegue fiar e consegue 

tecer, a gente estoca lá na cooperativa. Aí temos 

o setor de criação, que cria todo o material da 

cooperativa, o setor de criação é unificado. A 

gente faz a coleção única e sai pra vender. A 

gente costura nos cooperados; costura, estam-

pa... Cada cooperado tem uma especialidade

Fábio: E como é esse processo criativo?

Maysa:
A gente contrata designer, estilista. Tudo o 

que eu posso puxar pra fazer lá na região, 

eu puxo porque é uma forma até de a gente 

fazer desenvolver (fotógrafos, modelos e tal...). 

As designers, nós temos um problema está 

começando essa coisa de desenho de moda lá.

Fábio: E você diria que esse 
também é um entrave, a questão 
da qualificação das pessoas?

Maysa:
É um grande entrave, por exemplo, gerente de 

produção, operador de máquina (máquina in-

dustrial, máquina eletrônica). E na parte de cria-

ção também é um gargalo. Essas pessoas são 

oriundas de lá do SENAI, e tem o curso de dese-

nho industrial. Essas são as minhas fontes. Mas 

o pessoal de desenho industrial gosta muito de ir 

pra calçados porque o nosso setor de calçados lá 

é mais forte do que o de confecções, estão mais 

estabelecidos, então muitos vão pra calçados. E 

o setor têxtil agora é que a gente está levantando 

porque o SENAI criou o Centro de Tecnologia 

da Moda e aí a gente pediu logo um curso de 

desenho. A segunda turma se formou semana 

passada, lá na nossa cidade (Campina Grande).

2. IBD – Instituto Biodinâmico para o Desenvolvimento
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Fábio: Os produtores estão no entorno 
de Campina Grande ou vocês têm que 
ir mais longe pra buscar o material?

Maysa:
As vezes, nós temos que ir longe porque nós 

temos três núcleos de plantio; tem um nú-

cleo no sertão, a cerca de 400 quilômetros de 

Campina Grande; tem um núcleo no médio 

sertão, que fica a 200 quilômetros; e tem 

um núcleo na região do Curimataú, que fica 

entre Campina Grande e o litoral, que fica 

a 70 quilômetros, mas em outra direção.

Fábio: Vamos falar em números. 
Quantas famílias estão envolvidas 
nesse processo de produção do algodão

Maysa:
Para a Coop Natural, ano passado, plantaram 

152 famílias. São produções muito pequenas. 

Não só pelo processo de plantio, que é quase 

artesanal. Eles semeiam na mão, aram com 

o boi. Os bicudos, que são a principal praga, 

eles matam na unha. Eles tiram botão por 

botão contaminado e enterram. Por isso é que 

a área é muito pequena porque senão é muito 

difícil o produtor conseguir. Esse número é só 

na Paraíba, porque é a nossa rede mesmo. 

Fábio: E a sua empresa é a única 
com o algodão orgânico?

Maysa: 

Tem uma outra empresa com orgânico que 

existe (a marca deles é Éden), que eles 

importam os fios. Eles já usaram o fio na-

cional, mas o processo é tão pauleira...

Fábio: E isso é um super 
diferencial pra vocês...

Maysa:
É. Mas eu não estou vendo vantagem de ter tan-

to diferencial porque o mercado é complicado. 

Ele [referindo-se ao concorrente] está com muito 

mais vantagem do que eu porque ele compra o 

fio pronto; às vezes, o fio que ele compra impor-

tado da Índia, da China, chega aqui mais barato 

do que o que eu consigo por causa da fiação. Eu 

estou num processo que eu não sei se é empre-

endedorismo ou teimosia. Ou burrice (risos). E se 

fosse jogar o custo da certificação inteiro, numa 

safra frustrada, como foi a do ano passado, 

porque não choveu, eu teria duas vezes mais o 

custo da certificação do que o custo do algodão.

Fábio: Isso é uma sinalização de 
que é preciso partir pra um tipo de 
certificação que considere a realidade...

Maysa:
Que seja mais factível com a vida real. Todo o 

discurso de agricultura orgânica, de certifica-

ção, de seminário, de sustentabilidade que eu 

vou, eu só vejo gente falando sobre isso a cinco 

mil quilômetros de distância da realidade. 

Fábio: Porque a abelhinha, que 
faz a polinização, ela poliniza 
tanto a transgênica [planta] 
quanto à orgânica...

Maysa:
É isso aí. Então, eles estão muito distantes.

Fábio: Você falou sobre o número 
de famílias envolvidas na plantação. 
E no processo de confecção?

Maysa:
Nós temos aí em torno de 150 pessoas para 

a fabricação. E no artesanato, nós teríamos 

potencialmente. Isso porque eu tive que deixar o 

artesanato um pouco de lado porque não estava 

conseguindo agregar tudo: fiação, tecelagem, 

porque os caras já enfiam a faca na gente, então 

eu não ia conseguir botar artesanato na peça. 

E como eu preciso ter o tecido, eu tive que 

sacrificar o artesão. Então hoje eu trouxe pra 

cá
3
 uma peça de cada técnica. E Eu tinha uma 

família de cada técnica. Porque ela fica cara.

Fábio: E o potencial disso 
para a empregabilidade?

Maysa:
Nós chegamos a trabalhar com 400 arte-

sãos. Hoje, eu peço pra bordar uma peça 

e quando chegam os pedidos eu passo 

para duas ou três pessoas. Eu estou tra-

balhando pra fiação e pra tecelagem.

Fábio: Como é que vocês trabalham o 
marketing? Como acessam mercados, 
quais são os seus principais clientes?

Maysa:
Houve uma mudança muito grande de perfil do 

nosso cliente e isso por motivos macro-econômi-

cos. Por exemplo, esse dólar ridículo que está aí 

acabou com o nosso cliente de exportação. Hoje 

em dia a gente exporta 10% do que exportava 

a dois anos atrás, só pra você ter idéia. A gente 

tinha 150 lojas para quem a gente distribuía, 

que eram lojas pra turistas. Como o Brasil não 

entendia (ou entende muito pouco) de orgânico, 

então a gente distribuía mais como um produto 

genuinamente brasileiro. Isso no Brasil inteiro, 

do Oiapoque ao Chuí, mas principalmente nas 

cidades litorâneas turísticas. E o que é que acon-

teceu? O turista estrangeiro que tinha essa ca-

pacidade de poder aquisitivo não está vindo pro 

Brasil. Ele está indo pra outros lugares porque 

o Brasil é hoje um destino caríssimo. A semana 

santa em Tiradentes é o equivalente a quinze 

dias em Nice, na França; o mesmo preço. Aí o 

cara não vem. O turista que está circulando nas 

lojas, ele não está comprando mais esses pro-

dutos; ele está comprando souvenires. Então o 

perfil está mudando. O nosso acesso a mercado 

é basicamente através de feiras. E eu vim pra 

essa feira com uma coleção comercial com a 

esperança de que o lojista (o dono de boutique) 

tenha interesse em ter um produto sustentável 

na sua loja. Nada mais lógico, pois hoje a sus-

tentabilidade é a moda. Esse deveria ser o meu 

cliente aqui dentro. Lá fora do país, eu não estou 

conseguindo mandar [produtos] porque as lojas 

de produtos naturais lá fora são muito pequenas 

e o produto está chegando caro; e a pessoa que 

tem uma loja pequena não quer comprar pra pa-

gar não sei quanto de impostos, desembaraçar o 

produto etc. Então o mercado mudou comple-

tamente por causa, basicamente, do câmbio.

Fábio: E a internet?

Maysa:
O nosso instrumento de venda é o site, mas a 

gente só vende no atacado; é só pra revenda; a 

gente não vende no varejo. E nós estamos co-

meçando a vender agora para os sites de venda; 

e os sites de venda sempre querem trabalhar 

com o nosso estoque. Ele não compra. Então 

o estoque dele é o meu. E esses sites agora de 

promoção, 50% é deles, 50% é da gente e a 

gente dando desconto de 50%. Então aí vai pra 

25% do seu preço. Então não dá pra gente.

Fábio: Se esse teu cliente é alguém 
que quer produtos mais elaborados, 
é um consumidor mais exigente, será 
que você está trabalhando o design 
das peças que esse cliente quer?

Maysa:
Por exemplo, essa coleção que veio pra cá foi 

uma designer renomada do Rio de Janeiro, 

então a gente fez uma contratação de peso. Não 

é o ideal pra mim eu ter uma designer distante; 

eu preciso de uma pessoa pra estar pensando 

no dia-a-dia no design. Então eu já contratei uma 

menina lá; já é a terceira que eu tento pra ficar 

lá. Design hoje é tudo e eu tenho essa dificulda-

de lá. O gosto das pessoas, familiaridade com o 

mercado, desse meu mercado... Então eu tenho 

que arranjar uma pessoa lá que desenhe pra cá.

3. Entrevista realizada durante exposição no Rio Fashion Business 2011
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Fábio: Porque as peças que você 
trouxe pra feira são peças bási-
cas, de corte muito básico.
 
Maysa:
Eu tenho uma dificuldade com modelistas. Eu 

não tenho uma variedade de tecidos, que é 

outro problema. Por exemplo, se eu chego à 

fiação e o cara fala assim: “escolha um fio”. Aí 

eu tenho que escolher um fio trinta e depois, 

com o desperdício, eu faço um fio oito. Com 

esse fio oito eu não consigo fazer muita coisa. 

Com o fio trinta eu consigo fazer uma malha, 

mas eu já não tenho com o tecido plano. É 

uma coisa tão limitada... Porque os volumes 

são pequenos, o processo está começando.

Fábio: Você falou sobre as dificulda-
des, mas e quanto às oportunidades?

Maysa:
Pra mim a oportunidade é o que eu acredito e 

o que eu estou escutando. Eu acredito que o 

produto é um produto de futuro porque ele é 

totalmente correto, do início ao fim. E eu acho 

que o mundo vai pender pra isso, apesar de 

a China estar cada vez mais forte aqui dentro, 

em tudo quanto é lugar, mas eu acho que tem 

um nicho consciente aí – com a China não é 

possível concorrer -, então eu vou no nicho 

das pessoas que eu acho que vão valorizar 

isso. Eu passo a minha vida na divulgação do 

algodão orgânico. E eu considero que quatro 

ou cinco anos de um produto é muito pouco 

para as pessoas saberem, não é? E depois 

ainda pedirem. E agora é que eu estou sentin-

do que está começando a vontade de pedir [o 

algodão orgânico]. Então eu acredito é nisso.

Fábio: E o fato de vocês serem uma 
organização da Paraíba chega a repre-
sentar também uma oportunidade?

Maysa:
As pessoas acham interessante o fato de a gente 

ser da Paraíba. Às vezes, quando eu me sinto 

assim um pouco afetada, quando as pessoas 

me dizem assim: “da Paraíba?” [entonação que 

denota espanto], aí eu falo: “e você de onde 

é?”, e quando me respondem, aí eu falo, por 

exemplo: “de São Paulo?” (risos). É a mesma 

distância, não é? No início, eu regionalizava 

muito o desenho, tentando fazer algo comercial 

e regional; agora não. Agora eu estou regiona-

lizando menos porque a Paraíba inteira está 

regionalizada. Eu botava uma coisa no site, no 

outro dia, eu chegava em João Pessoa, na praia, 

na rua, já estava em tudo quanto é lugar. Isso 

me atrapalhou também um pouco, a concorrên-

cia desleal, porque a gente como cooperativa 

tem 100% de tudo formal, e os outros são todos 

informais. Eu lanço uma bonequinha aqui, daí 

a pouco tem um cara abrindo o porta-malas 

do carro e vendendo as bonecas. Mas isso é o 

normal da vida. No início eu ficava muito furiosa, 

depois eu fui entendendo melhor, sabendo que 

eu tenho é que correr na frente. Então, enquan-

to eles estão me imitando está ótimo. Então 

agora eu regionalizo menos porque eu quero 

esse mercado de moda, que é muito maior.

Fábio: E a Coop Natural está aqui fruto 
de uma parceria com o SEBRAE?

Maysa:
O SEBRAE nos ajudou a pagar o estande. Mas 

nós temos as nossas despesas aqui, passagem, 

hotel, alimentação, tudo isso por conta da gente.

Fábio: O número de coopera-
dos teve alguma variação sig-
nificante nesse período?

Maysa:
Nós tivemos um crescimento grande; era todo 

mundo querendo entrar. E o cooperativismo é 

um processo muito duro para quem está à frente 

da cooperativa, o que é o meu caso, porque 

o cooperado quando entra, ele entra com a 

seguinte pergunta: o que a cooperativa vai poder 

fazer por mim? E a pergunta é exatamente a 

oposta: o que é que eu vou poder fazer pela 

cooperativa? Ele tem que se sentir sócio de uma 

nova empresa, e não de uma empresa que vai 

salvar a empresa dele.  Eu tive problemas por-

que havia pessoas que queriam que a coopera-

tiva trabalhasse para elas. E o que eu não posso 

fazer por todos eu não faço por nenhum. Eu che-

guei a 32 e hoje estamos com 29 cooperados.

Fábio: E isso é razoável?

Maysa:
É razoável. Tem algumas pessoas que eu 

ainda sinto que vão sair porque não têm nada 

a ver porque estão nessa linha egoísta.

Fábio: Eu gostaria que você falas-
se um pouco mais sobre a ques-
tão da linha de financiamento.

Maysa:
Veja só... Banco do Brasil... Eu passo um ano e 

meio com meu capital de giro retido em pluma, 

porque eu tenho que juntar algodão (juntar, 

juntar, juntar) pra mandar pra uma fiação. Então 

eu saio comprando e o agricultor é na hora. Ele 

terminou, descaroçou, colheu, eu tenho que pa-

gar. E aí eu não tenho financiamento de jeito ne-

nhum, de entidade nenhuma porque é orgânico.

Fábio: E você precisaria de uma 
linha de financiamento para...

Maysa:
Pra comprar o algodão dos agricultores. 

Fábio: Tem uma lógica por trás disso, 
que é a do risco. O banco entende que 
a agricultura, se não tem agrotóxico, 
o nível de risco dela é maior do que 
a que tem porque está protegida de 
pragas, quando deveria ser o oposto.

Maysa:
O pacote do Banco do Brasil para o finan-

ciamento de agricultura inclui veneno pra 

diminuir o risco pra eles. E tem seguro.

Fabio: E o que precisaria pra 
essa outra etapa do processo?

Maysa:
Dinheiro público; dinheiro emprestado; eu não 

quero dinheiro dado, não. Pra ter capital de giro.

Fábio: Você falou que nun-
ca conseguiu empréstimo...

Maysa:
Nunca. Agora, se você visse a conversa dos ban-

cos... olha, eu não tenho um título protestado, eu 

não devo um centavo de imposto nenhum, eu te-

nho todas as certidões negativas, tenho histórico, 

tenho uma movimentação bancária razoável, e 

nunca consegui um centavo. Eu encaro qualquer 

diretor de banco, presidente de banco, pode vir... 

eles não emprestam. O negócio pára num tal 

de sistema, que o sistema não aceita. É política 

bancária. Se você for falar do Banco do Nordes-

te, “o que é isso? O Banco do Nordeste apóia a 

agricultura familiar”. Apóia, mas a convencional.

Fábio: O BNDES tem uma linha de 
crédito para o pequeno agricultor rural.

Maysa:
Eu consegui agora no BNDES um projeto 

pra construção da nossa sede, porque eu 

pago aluguel. Aí o prefeito de uma cidade-

zinha lá vizinha doou um hectare pra gente 

e o BNDES, nós fizemos o projeto, e nós 

conseguimos a construção da nossa sede.
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Fábio: Fale sobre a relação que 
vocês têm com o SEBRAE.

Luciana:
O SEBRAE, o primeiro contato foi pelo APL 

porque a gente está aqui em São Cristóvão e o 

prefeito ainda ia assinar [a criação do] o APL e 

o SEBRAE está como um parceiro institucional. 

Então, na verdade, a gente não tem nenhuma 

ligação direta com o SEBRAE. É mais assim: 

nós participamos de eventos em que o SEBRAE 

está. Então não chega a ser uma ligação direta. 

Então tem duas questões: uma que é o APL 

Moda Carioca; e o outro que é grupo Favelas 

Fashion, que é uma iniciativa de (contando com 

a gente) oito grupos que trabalham com moda 

em favelas em diferentes partes da cidade, áreas 

marginalizadas, não só favelas, mas Baixada Flu-

minense... E aí eles participam também através 

da SERES em eventos que o SEBRAE também 

está. Mas não há nenhuma parceria direta do 

SEBRAE com o Favelas Fashion nem com o 

APL Moda Carioca. E a gente sempre procura 

também tratar dessa questão da inclusão social 

porque a nossa luta é essa. Porque aqui nós so-

mos originais aqui na Silvinha, a estilista, porque 

ela foi criada aqui na Barreira4
, e ela se formou 

em moda e ela queria dividir o conhecimento 

dela com as pessoas daqui. Então a Retalhos 

Cariocas começou como a Oficina Retalhos 

Cariocas, que eram os cursos de capacitação.

Fábio: Então quem começou a 
Retalhos foi a Silvinha...

Luciana:
Foi a Silvinha e a mãe dela, que é a Fafá, a Fáti-

ma Souza. Então elas duas começaram essa fase 

de modelistas, desde muito jovens, e aí a Julinha 

se formou em moda, e então elas juntas criaram 

uma iniciativa pra poder capacitar as mulheres 

daqui porque aqui não tem nenhum projeto, não 

tem nada do governo, nem de iniciativa privada, 

não tem nada aqui que esteja trabalhando com 

capacitação. E aí a Retalhos começou com essa 

idéia de cursos, e ela conseguiu um espaço que 

não era aqui; era outro espaço noutra rua aqui 

da comunidade; depois de um ano, um ano e 

meio, a gente conseguiu esse espaço aqui que a 

gente está agora. A gente começou com a idéia 

de curso; não era uma marca. A gente começou 

com um curso de capacitação pra mulheres aqui 

da comunidade e das comunidades adjacentes.

Fábio: E isso tem quanto tempo?

Luciana:
Três anos no total. Depois eu entrei e depois a 

Luciana Almeida e a Nádia entraram, e então 

há um ano e meio atrás a gente ficou com essa 

nova formação, nós cinco, e instituímos uma 

empresa. Somos uma micro-empresa, fazendo 

criação, desenvolvimento, comercialização e 

também os cursos de capacitação gratuitos para 

a comunidade, que nós mesmos somos as agen-

tes juntamente com a Associação de Moradores 

da Barreira do Vasco. E depois chegou o Marce-

lo
5
 em meados do ano passado [julho de 2010]. 

Como nós trabalhamos com moda, que é um 

mercado super em alta no momento, uma área 

que está gerando muito interesse não só no Bra-

sil, mas de fora também. E essa questão de estar 

na favela atrai muitas pessoas que querem fazer 

matérias, entrevistas, que querem entender isso, 

saber mais, e a gente, quando tem espaços pra 

falar sobre isso, a gente quer falar de uma forma 

diferente do que normalmente falam. A gente 

quer falar sobre o potencial que a gente tem, por 

exemplo, o fato de a Silvinha e da Fafá terem 

perseverado até hoje. Hoje em dia, a idéia que 

se tem ainda, apesar da internet e tudo o mais, 

ainda hoje a palavra “empresário” tem um mito. 

Empresário é uma pessoa que tem “berço”, 

que é rico de família. E na verdade, nós temos 

formação sim, de nível superior, mas não foi isso 

o que contou pra gente estar onde a gente está 

hoje. O que contou foi a gente perseverar, com 

todo o nosso trabalho, o nosso esforço. E agora 

com essa experiência que o Marcelo veio somar 

pra gente, que é essa parte de negócios mesmo, 

o que ainda é muito carente. Os grupos não têm 

nenhuma preparação, nenhuma orientação, 

nem tiveram informação, então conta muito 

você saber gerenciar. Porque uma grande parte 

é você ter o talento, mas você precisa também 

de conhecimento nessa área de contabilidade, 

área financeira, administração... A gente estava 

engatinhando nessas áreas, mas não tinha nem 

um por cento do que o Marcelo ajudou a gente 

a desenvolver. E tem muita gente que a gente 

conhece, que está aí nessa luta, mas não têm 

consciência de que, enquanto elas não aprende-

rem, enquanto não colocarem em prática essa 

parte administrativa, elas vão ficar estagnadas. 

Eu conheço grupos que trabalham assim há 

anos, mas que não têm nada. É muita econo-

mia... Pra comer é difícil; pra se locomover é 

difícil. Então a gente está buscando sempre falar 

sobre isso. Porque a gente precisa de fomento, 

pois isso é direito nosso. Então, instituições tipo o 

SEBRAE com consultorias ou com incubadoras...

Fábio: Até que ponto o Fashion 
Business funciona pra vocês? 
É um bom impulso?

Luciana:
A gente já participou, a APL Moda Carioca, 

do Rio-à-Porter, que é o pólo de negócios do 

Fashion Rio [nesse ponto da entrevista, somos 

interrompidos pela chegada da uma equipe de 

reportagem da TV Brasil]. Continuando... A gente 

participou do Rio-à-Porter, pelo APL Moda Ca-

rioca e teve um retorno muito bacana porque é 

exposição. Se você tem uma marca, tem um pro-

jeto que precisa vender, comercializar, a exposi-

ção, a publicidade, é sempre muito bom. Isso foi 

há um ano atrás, e agora a gente está tendo essa 

oportunidade no Fashion Business. E a gente 

4. Barreira do Vasco: favela situada em São Cristóvão, nas cercanias do Estádio São Januário, do Clube de Regatas Vasco 
da Gama.

5. Nipo-brasileiro radicado nos Estados Unidos que se juntou à empresa, sendo responsável pela planificação financeira.
6. Oskar Metsavaht é fundador da Osklen.

RETALHOS CARIOCAS 
LUCIANA MEIRELES
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está inserida também no contexto de economia 

criativa. Lá é o Lounge Economia Criativa e Soli-

dária. São pessoas de iniciativas do mesmo ramo 

da nossa, então pra gente é uma ótima oportuni-

dade de exposição. Isso dá credibilidade, o que 

é essencial também, principalmente quando se 

fala de marca. Marca é credibilidade. O cliente 

vê que está comprando uma coisa de qualida-

de porque, se a gente está ali, é porque está 

fazendo uma coisa legal, senão não estaria ali.

Fábio: E também é a chance 
de vocês se integrarem com 
marcas estabelecidas. 

Luciana:
O Instituto E já doou vários resíduos deles, já que 

a gente trabalha com essa questão. Então eles já 

fizeram várias doações muito legais pra gente. A 

gente reaproveitou tudo o que eles mandaram. 

A gente já esteve lá visitando o escritório da 

Osklen, que fica aqui em São Cristóvão também. 

Não temos uma parceria formal, oficializada. 

E essa foi uma oportunidade maravilhosa; a 

gente pode conhecer o Oskar
6
 no Fashion Rio 

passado. Aí nós conversamos com ele; ele 

ficou sabendo que nós éramos as meninas 

que recebiam os retalhos que o Instituto estava 

doando. E também é uma oportunidade de ver 

de perto, porque tem marcas também de fora 

do Rio. E a gente não tem condições de viajar 

pra outros estados, mas lá a gente conhece 

pessoas, pode falar, trocar idéias. A semana 

de moda agrega muito por isso também.

Fábio: Como vocês 
comercializam os produtos?

Luciana:
Vou explicar desde o início. No início da Retalhos 

a gente começou a fazer feiras. Tem várias feiras 

na cidade; a gente fez Feira do Lavradio, já fez 

a Feira da Lapa; já participamos de feira em 

São Paulo. Só que essas feiras são onerosas pra 

quem está participando. Muitas vezes, para o 

artesão, para a grande maioria, o custo/benefício 

não vale [a pena]. É um dia todo de exposição 

da pessoa na rua; é locomoção; é o transporte da 

mercadoria até o local; é a alimentação... Então, 

às vezes, o artesão está ali fazendo um volume 

de vendas que não é suficiente pra cobrir todas 

essas despesas. Além disso é um gasto de ener-

gia e tempo precioso. Muitas dessas pessoas 

que estão lá vendendo também são as pessoas 

que produzem. Então a gente percebeu depois 

de um tempo que não estava sendo proveitoso. E 

em contrapartida também tínhamos que resolver 

esse problema da comercialização porque 

a gente tem uma equipe fixa de produção, 

que está dentro do atelier produzindo, só que 

também precisamos vender. Então a gente criou 

uma rede de revendas, que são pessoas que 

fazem um trabalho itinerante, elas não têm um 

lugar fixo; elas vendem no bairro onde moram, 

no lugar onde trabalham; vendem nos bairros 

onde elas podem ir quando acham que podem 

ter uma boa entrada. Então essa rede também 

é boa porque a gente pode dar oportunidade de 

trabalho. Por exemplo, algumas são mães de fa-

mília; pessoas que têm filhos pra criar e que não 

têm disponibilidade para trabalhar em horário 

integral, porque o horário de revenda é a pessoa 

que faz. E isso foi meio por acaso porque a gente 

participa da feira aqui do Vasco (é a única que 

a gente continua participando) e as pessoas da 

comunidade começaram a perguntar sobre a 

possibilidade de revenda, que era uma coisa que 

a gente tinha pensado mas que não estava com 

a idéia ainda amadurecida. E quando a gente 

constatou que tinha essa demanda, a gente teve 

que montar essa rede, mas tem vários aspectos, 

como, por exemplo, o risco. É sempre um risco 

você colocar a produção na mão das pessoas 

que vão circular pela cidade. Mas tem dado mui-

to certo. A rede está hoje com 27 pessoas em 

quase dois meses. A maioria é de mulheres, mas 

não apenas. E isso tem se mostrado uma forma 

muito mais eficaz de escoamento. A gente co-

meçou no boca a boca. E a gente tem um plano 

de incentivos também para os revendedores que 

indicam outros revendedores e outras lojas. Claro 

que depois disso, a gente começou a divulgar 

nas redes sociais (no Facebook, Orkut). A gente 

investe bastante nas mídias sociais e a gente 

tem o site também que está sendo atualizado.

Fábio: E vocês têm lojas 
revendedoras também?

Marcelo:

Não temos lojas, mas por isso a gente está 

participando do Fashion Business. Eu acho 

que no mundo da moda é muito difícil achar 

lojas boas para vender. Teriam que ser lo-

jas de multimarcas. E a maioria das lojas 

aqui do Rio, o único jeito de vender para 

elas seria na forma de consignação. E isso 

não dá, pois seria muito risco pra nós. 

Fábio: Nesses dois meses com 
revendedores, já existe alguma 
avaliação em relação à renda?

Marcelo:
Nós temos 27 revendedores agora, mas 

não é todo mundo que está vendendo bem. 

Basicamente, a gente acabou de começar 

a rede e então estamos aprendendo tam-

bém. Os revendedores, por enquanto, es-

tão revendendo apenas as sandálias
7
.

Luciana:
O material de trabalho de cada um é um catálo-

go e cinco modelos de sandálias que eles ficam 

em mãos. Eles sempre ficam com esse mos-

truário. Eles podem vender o mostruário, mas 

conforme eles vão vendendo a gente vai repondo 

pra completar as cinco sandálias. O processo 

de revenda, na verdade, se dá por encomenda. 

Então ele está com o mostruário na mão e se o 

cliente gostar eles encomendam. Elas passam 

o pedido aqui pra base e a gente faz o produto 

e entrega. Sempre por encomenda, que é uma 

coisa certa tanto pra gente quanto pro cliente.

Fábio: Existe alguma meta estabelecida 
com os revendedores, algum número 
pré-determinado, de maneira a que o 
trabalho deles realmente valha a pena?
 

Luciana:
Isso depende do perfil do revendedor. Isso por-

que tem revendedor que quer complementar a 

renda, que trabalha, como free lancer, por exem-

plo, e tem pessoas que só trabalham com isso, 

pessoas que estão estudando, fazendo faculdade 

e a única renda é essa. Então depende do que 

eles estão buscando. Tem jovens na faculdade; 

tem mulheres trabalhando em salão de beleza.

Marcelo:
Alguns revendedores estão vendendo entre 

15 a 20 sandálias por mês, o que é muito 

bom. Essa renda pra eles é importante.

7. Sandálias criadas a partir da plataforma Havaianas, customizadas com aplicação de retalhos. É o carro-chefe de vendas 
da Retalhos Cariocas.
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Luciana:
Em relação a isso, eu queria acrescentar 

também que a gente trabalha com comércio 

justo; a gente trabalha com reaproveitamento de 

materiais. Inclusive a história toda das oficinas 

começou com doações; os maquinários foram 

doados para a associação de moradores. A gente 

recebe muitos retalhos ainda para os cursos de 

capacitação. Os retalhos vêm do pólo. Tem um 

pólo APL Moda Carioca, que é composto de mais 

de 300 empresas só aqui em São Cristóvão. Por 

isso também que foi importante pra gente fazer 

parte desse pólo, porque muita gente entra em 

contato querendo dar destino socialmente cor-

reto para os seus resíduos. Então foi uma forma 

de a gente poder receber esse material. Como 

falei a gente trabalha com o comércio justo. Em 

relação aos revendedores a gente dá 20% de co-

missão, que é uma margem que normalmente as 

empresas não trabalham; as costureiras também 

são bem remuneradas. Falta mão-de-obra, falta 

muita costureira. A Fafá, que é a matriarca, fala 

muito isso. Com nove anos ela já estava na má-

quina e antigamente, no mercado de trabalho, 

existia uma cultura de aprender fazendo e hoje 

em dia existe muito a qualificação. Os profissio-

nais são primeiro qualificados para depois serem 

inseridos no mercado de trabalho. Só que não 

existe nem oportunidade nem qualificação; a 

gente tem problema nos dois lados. Por exem-

plo, costureira é rubi, é pedra preciosíssima. É 

muito difícil. E tem outra coisa: as escolas, as 

universidades, os cursos de moda, são muito 

recentes no Brasil e as escolas não ensinam a 

costurar. Tem desenho, tem estilismo, tem corel, 

mas não tem nada do tipo pegar uma máquina 

retro-industrial e ensinar as pessoas a usarem.

Fábio: Fale um pouco sobre 
a estrutura de vocês.

Luciana:
A gente tem a Silvinha Oliveira, estilista que 

começou o trabalho aqui com a Fátima Sou-

za, que é mãe dela, modelista. Elas tiveram a 

iniciativa. Depois eu entrei, Luciana Meireles, 

que sou mais dedicada a essa parte de comuni-

cação, que inclui os eventos, feiras, tudo o que 

a gente começou a fazer, mídias sociais e tal. 

Depois se integraram a Luciana Almeida, que 

cuida da área de finanças e da parte gerencial, 

e a Nádia Araújo com a produção. Ela é que 

organiza as costureiras, as linhas de produção, 

como tudo isso deve funcionar, as entregas 

para os clientes, tudo isso é com a Nádia. 

Finalmente, o Marcelo, que está trabalhando 

fixo com a gente, Marcelo Fujimoto, também 

trabalhando na área administrativa e financeira.

Fábio: O que vocês vêem como 
oportunidades para o empreendimento?

Luciana:
Eu acho que uma grande oportunidade é que 

o momento começa a se difundir a idéia do 

chamado empreendedorismo jovem. E isso 

já estava presente desde o início. Quando a 

Silvinha se formou, ela já tinha clara a idéia de 

que ela queria iniciar um projeto, pois ela não 

queria ter um patrão. Ela queria ter a oportuni-

dade de fazer as coisas do modo que ela achava 

certo, pela experiência que ela já havia tido no 

mercado de trabalho, as pessoas com que ela 

já trabalhou. E a grande oportunidade surgida 

na vida dela foi fazer a universidade, que ela 

batalhou pra conseguir. Ela teve que trabalhar 

numa central de telemarketing pra poder pagar 

porque não tem o curso numa universidade 

pública. Aí depois, numa espécie de coopera-

tivismo, veio o trabalho em colaboração com a 

associação de moradores, porque também era 

interesse da associação promover o bem estar 

da comunidade, já que o poder público não 

chega aqui. Isso também foi uma oportunidade 

porque a associação cedeu o espaço porque 

eles enxergaram isso. Ela foi em vários outros 

lugares, mas sem retorno. E aqui houve essa 

troca, com os cursos gratuitos. Então a gente 

veio aqui pra fazer o papel de fomentadores.

Fábio: e as dificuldades?

Luciana:
O sistema bancário. A gente já pesquisou, 

mas é tudo muito burocrático. Os juros são 

altos e as garantias que se pedem são altas 

para o micro empreendimento. Apesar do 

cartão BNDES ser uma boa iniciativa, ainda 

não é adequado, acho que ainda não está em 

conformidade com as características, com 

o porte, de um micro empreendimento.

Marcelo:
Aqui no Brasil o mercado de crédito, em geral, 

é muito difícil por causa dos juros que são muito 

altos aqui. Pra uma micro empresa, como a Re-

talhos Cariocas, é difícil pegar um empréstimo.

Luciana:
Há um ano e meio a Retalhos é uma empre-

sa. Estamos enquadrados no SIMPLES.
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Fábio: Verônica e Marta, como 
vocês começaram aqui?

Verônica:
Eu comecei num curso que havia aqui, 

Nova Geração, onde eu fazia corte e cos-

tura, isso foi há nove anos e meio, como 

funcionária, mas antes fiquei seis meses no 

projeto. Logo em seguida eu fui chamada 

pra trabalhar; foi meu primeiro emprego.

Marta:
Eu estou na Coopa Roca desde 2000, já tem 

mais de 10 anos. Eu também vim como aluna, 

como todas as mulheres que procuram a 

cooperativa, que vêm com vontade de aprender. 

Eu vim pra fazer um teste, pra ver se passava, e 

passei. Daí vieram outros trabalhos e eu comecei 

como costureira e agora sou bordadeira.

Tetê:
Ela é mais do que bordadei-

ra; ela é a mestre do bordado.

Marta:
Então aqui na cooperativa, as mulheres que 

começam a trabalhar, às vezes, elas vêm 

com uma técnica (às vezes só sabem bo-

tar a linha na agulha, o básico do básico) 

e acabam aprendendo outras coisas, de-

pendendo da habilidade de cada uma.

Fábio: E como é a relação de vocês 
com a criação? Vocês já recebem 
pedidos com uma linha determinada 
de criação ou vocês também 
participam do processo criativo?

Marta:
Quando um cliente pede um traba-

lho, ele já tem idéia do que quer.

Tetê:
Isso depende do cliente e depende do produto. 

É muito caso a caso. Por exemplo, um bordado 

da Osklen, eles mandaram um paetê, aquele de 

chuvisco, e eles queriam um bordado, mas daí a 

gente desenvolveu o produto. A gente faz o que 

eu chamo de “toró de palpite” – brainstorning 

aqui na Coopa Roca é toró de palpite -, a gente 

convida as melhores artesãs, que são as mestras, 

pra desenvolver possibilidades, propostas. Depois 

a gente faz uma pré-seleção e mando pro cliente, 

e o cliente escolhe o que ele quer. Essa é uma 

das possibilidades. A outra possibilidade é o 

cliente dizer: “ah, eu quero fazer uma pala de 

crochê pra essa blusa”. Aí a gente vai e desenvol-

ve o crochê. Se o cliente achar caro, a gente re-

faz e enquadra dentro do valor que o cliente quer 

pagar o trabalho, de maneira que a artesã seja 

respeitada na condição de trabalho dela e que o 

cliente fique feliz, e venda o produto e não fique 

enforcado também. E eu acabo fazendo esse 

papel de harmonizar a produção, os dois lados 

da moeda, o lado das artesãs com o do cliente.

 

8.Verônica dos Santos, operadora de inspeção de qualidade, e Marta da Silva Pinto, presidente e artesã (bordadeira)

COOPA ROCA
TETÊ LEAL
Com participação de Verônica e Marta 8

Fábio: Como é o vínculo das 
cooperadas com a Coopa Roca? 
É uma coisa formal?

Tetê:
A gente faz uma eleição; tem urna, voto secreto. 

De três em três anos as artesãs se reúnem e 

elegem as suas três representantes, que são 

a diretora presidente, a diretora administra-

tiva e a diretora técnica. São as artesãs que 

durante três anos ocupam os cargos e ficam 

à frente do trabalho de gestão da cooperati-

va, acompanhando o trabalho de gestão que 

na verdade é desenvolvido pelas funcioná-

rias, e eu coordeno todo esse trabalho.

Fábio: E as outras que 
participam da produção?

Tetê:
Uma coisa é a relação jurídica dela. Ela chega 

na cooperativa e se torna uma sócia cooperada, 

assinando um termo de adesão à cooperativa, 

assim como quando ela volta pro Ceará, por 

exemplo, ela assina um outro termo se desligan-

do, e ela recebe o que ela pagou da cota-parte. 

Segundo a legislação do cooperativismo, um 

cooperado de uma cooperativa de trabalho 

é um profissional autônomo que se associa 

a uma cooperativa e se torna um cooperado. 

Mas primeiro ele é um profissional autônomo; 

é um profissional que tem uma competência.

Fábio: E as cooperadas escolhem 
em que trabalhos elas querem 
ou não se engajar?

Marta:
Não. A partir do momento em que elas se 

tornam cooperadas, elas se tornam sócias. 

Elas precisam participar das reuniões para 

se interar de tudo o que está acontecendo.

Tetê:
Não é assim, tipo eu quero ou não quero. Por 

exemplo, a Lucélia, que está de licença materni-

dade, é gerente de produção da Coopa Roca. Se, 

por exemplo, chega uma encomenda pra fazer 

blusas bordadas. Então a Lucélia analisa aquele 

bordado e vê quais as artesãs podem fazer o tra-

balho, de acordo com a capacidade de produção 

de cada uma. Então ela vai estruturar o grupo 

de produção que vai participar daquele trabalho. 

Nesse ponto entra um quebra-cabeça, que é a 

cooperativa dar conta da produção no prazo do 

cliente respeitando a capacidade de produção 

de cada artesã. O tempo inteiro a gente trabalha 

com prazo. O maior cliente da Coopa Roca, de 

modo geral, é a moda. E a moda tem prazos 

muito complicados. É sempre tudo pra ontem. 

O objetivo da Coopa Roca é gerar oportunidade 

para as mulheres trabalharem nas suas residên-

cias, de maneira a que elas possam complemen-

tar o orçamento da família, sem se ausentarem 

do cuidado dos filhos e das atividades domésti-

cas. Então a gente tem que ter esse cuidado. Já 
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que a gente reconhece isso como uma neces-

sidade e um direito delas, que é trabalhar em 

casa, por outro lado, a cooperativa tem que se 

resguardar na questão do controle da qualida-

de. Às vezes o trabalho começa aqui e depois 

ela vai continuar em casa, fazendo o restante.

Fábio: Você pode me falar um pouco 
sobre a estrutura organizacional?

Tetê:
A estrutura organizacional tem o conselho de ad-

ministração, que é formado pela diretoria, que é 

eleita de três em três anos; e tem o conselho fis-

cal também. Depois tem a equipe, que é controle 

de qualidade, gerente de produção e gerente 

administrativo, e eu faço a coordenação. Aqui 

não tem nem em cima nem embaixo; aqui tem 

uma equipe que o tempo inteiro interage; é uma 

estrutura horizontal; não tem essa coisa de boss. 

Fábio: Hoje vocês têm 
quantas cooperadas?

Tetê:
No papel a gente tem 88, mas a Coopa Roca 

está praticamente parada. Ela está totalmente 

desativada; é uma crueldade. E isso por uma 

questão que nada tem a ver com incompetência 

nossa. Isso é resultado de uma questão política 

menor, que não tem a menor relação com o 

trabalho da Coopa Roca, isso pega o trabalho da 

gente e rasga, destrói, joga na fogueira, descon-

sidera um trabalho que todos consideram como 

de referência. Como é que uma referência pode 

ser desconstruída por uma instituição pública? 

Todo mundo diz que o trabalho da gente é uma 

referência, no Brasil e em outros países. Como é 

que uma instituição como o SEBRAE faz o que 

fez? E ainda por cima, eu estou lutando desde 

o final do ano passado, pra ver se levanto um 

dinheiro com o estado ou com o município, que 

dizem que vão ajudar, mas ninguém faz nada.

Fábio: Qual foi o máximo de 
cooperadas que já se atingiu?

Tetê:
Já chegamos a 140, numa encomenda da 

Lacoste, mas não todas cooperadas; foram 

mais pessoas envolvidas no processo.

Marta:
Já chegaram a passar por aqui até 

250 mulheres, além das 88.

Tetê:
É o seguinte: cada vez que a gente elege uma 

nova diretoria, a gente faz um balanço. Então, 

de três em três anos, a gente atualiza o quadro 

de cooperadas; a gente desliga na ata quem se 

afastou e integra as pessoas novas. Então, quan-

do entra um trabalho, como entrou o da Lacoste, 

é um trabalho que envolve um volume absurdo 

de produção, num tempo que não era tão curto, 

mas a quantidade de crocodilo que foi costurada 

– mais de 300 mil, então seis meses eram quase 

nada porque era tudo costurado à mão – então a 

gente teve que buscar novas mulheres na comu-

nidade pra trabalhar e ajudar a gente a cumprir 

o prazo. Pra você ter uma idéia, em dez dias, 

mais de 250 mulheres chegaram aqui na Coopa 

Roca pra serem avaliadas. Isso é uma fotografia 

da demanda real que existe na Rocinha e como 

a Coopa Roca é também uma referência pra 

isso. E tem muitas mulheres aqui na comunida-

de que têm melhorado o a qualidade de vida, 

como construir cômodos extras em suas casas 

– algumas famílias não têm quartos só para os 

filhos -, adquirido eletrodomésticos, computa-

dores etc. através desse trabalho. Por isso é que 

não é assim: “qual é o impacto econômico na 

sociedade”. Não é desse jeito. Primeiro você res-

tabelece a mulher nas relações domésticas dela. 

Isso porque, mesmo ela vivendo num universo 

nordestino, machista, ela está trabalhando em 

casa, então o marido não tem muito o que falar. 

Fábio: E esse machismo é 
muito presente ainda hoje?

Verônica:
Sim. Há casos de mulheres que são muito tími-

das. Existem vários casos de pessoas que entram 

aqui meio deprimidas e, depois, dentro de um 

grupo de mulheres conversando, aquilo acaba 

virando um tipo de terapia. Teve um caso de 

uma artesã, a Maria Gomes. Quando ela entrou 

aqui, ela era completamente tímida, travada; 

você falava com ela e mal podia ouvir a respos-

ta. Então, depois de um tempo, ela conseguiu 

comprar uma máquina caseira e começou a 

costurar, fazendo roupas para os filhos dela; 

depois ela entrou num curso aqui da prefeitura, 

de corte e costura, e continuou se desenvol-

vendo. Agora ela está com uma pequena loja, 

comprou mais máquinas e trabalha fazendo 

consertos. E é ela que fala diretamente com o 

cliente. Mas quando ela começou ela não falava.

Fábio: Quer dizer, isso é, mais do que 
o desenvolvimento econômico, é o 
desenvolvimento da pessoa, certo?

Tetê:
E isso em todos os níveis. Antes ela era super 

tímida e toda a família também. Agora até os 

filhos... Todo mundo é muito mais ativo.

Verônica:
Então, como a gente ia dizendo, o marido 

não gostava que ela trabalhasse fora. Acha-

va ruim ela estar aqui; e passou a gostar.

Tetê:
A mulher pode chegar aqui sem aprimora-

mento, mas tem que ter aptidão. Ela tem que 

ter a vocação porque esse tipo de trabalho 

você não ensina pra quem não tem apti-

dão. E isso, a aptidão, você vê na forma que 

a pessoa enfia a linha na agulha; na forma 

como a pessoa pega na agulha do crochê.

Fábio: É comum as cooperadas depois 
formarem seus próprios negócios?

Tetê:
Elas estão buscando as suas alternativas, prin-

cipalmente porque a Coopa Roca está parada a 

um ano. Há um ano a Coopa Roca está parada. 

Eu estou vendo o barco afundar. E eu estou 

falando: “Gente, está afundando! Gente, está 

afundando! Gente, está afundando!”. Aí quando 

tiver afundado, o poder público vai olhar e falar 

assim: “Afundou! Como que isso afundou? Isso 

era tão legal.” Vai acabar acontecendo isso. É 

assim que acontecem as coisas nesse país.

Fábio: Essas parcerias com 
empresas, como as que você citou 
(Lacoste, M Officer, Osklen), elas 
ficam inviabilizadas por essa 
questão tributária, por vocês 
não poderem emitir nota?

Tetê:
Também. Exatamente por isso. Por exemplo, a 

Coopa Roca foi convidada pra fazer o camarote 

da AMBEV no carnaval. Como é que você vai fa-

zer um trabalho desse sem nota fiscal? Tudo bem 

que os caras queriam pagar menos da metade 

do que eu achava que era justo pagar, mas eu já 

enfrentei outras negociações com dilemas como 

esse e, na negociação, a gente chega a um ponto 

que, mesmo não sendo o ideal, dá pra trabalhar. 

Nesse caso, eu nem parti pra negociação. Pra 

gente conseguir fazer esse evento na Itália, eu 

vivi um pesadelo porque a Coopa Roca não tinha 

o talão de nota fiscal e a gente tinha que exportar 

as bolas9 pra Itália. A gente tinha o dinheiro pra 

fazer o trabalho, mas não tinha como mandar 

as luminárias. Eu tive que arrumar brigas com 

9.Luminárias em forma esférica revestidas de crochê, produto de sucesso da Coopa Roca.
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pessoas da Secretaria de Desenvolvimento Eco-

nômico, enfrentar pessoas assim, pra conseguir 

uma indicação de uma pessoa da secretaria de 

fazenda do estado, e foi ele quem se levantou da 

cadeira e foi junto comigo no gabinete de alguém 

que tinha o carimbo e esse então resolveu o 

problema, mas disse: “não me procure mais! 

Você tem que resolver esse problema. Por favor, 

você tem que me prometer que não volta mais 

aqui com essa situação”. Então a gente tem uma 

exposição em Nova Iorque, no Copper-Hewitt, 

que é o maior museu de design de Nova Iorque 

e um dos maiores do mundo, em setembro. Eu 

estou desesperada. No caso das luminárias que 

foram pra Itália, eu tive uma taquicardia. Uma 

coisa que eu normalmente levaria 5 minutos 

pra fazer, que é uma simples nota fiscal, eu 

levei 20 dias pra resolver, no último dia de prazo 

dado pelo SEDEX pra despachar as luminárias 

a tempo. Então está sendo muito desgastante. E 

aí eu me pergunto se eu tenho que pagar esse 

pato sozinha. O que é a Coopa Roca na minha 

vida? O que é isso? Eu estou querendo fazer um 

trabalho, aliás, eu tenho feito esse trabalho com 

muita responsabilidade desde que eu estou aqui 

na Rocinha, mas eu não tenho que pagar esse 

pato. E está muito complicado. Semana que vem 

eu tenho reunião com todas as artesãs e elas 

querem saber como é que vão as coisas. Inclu-

sive, elas têm recebimentos pendentes porque 

nesse ano foram entrando trabalhos, e com eles 

os pagamentos, e a gente teve que pagar salá-

rios, a gente teve que pagar advogado, porque 

teve uma menina que saiu e entrou na justiça; 

a gente teve que pagar custos fixos e, somando 

isso tudo na vida da cooperativa, dá 40 mil mole 

mole. E a gente sempre andou com a perna da 

gente; nós nunca fomos pedir nada ao estado. 

A gente sempre trabalhou a partir da produção. 

Entra o pedido, a gente faz, entrega, recebe, 

paga a artesã, entra a taxa administrativa, paga 

salário, paga luz, paga telefone, então a gente 

sempre andou com a perninha da gente. Se ela 

era desse tamanho, a gente dava um passinho 

desse tamanho; se ela era a Lacoste, a gente 

dava um passinho maior porque entrava mais 

dinheiro; se entrava um dinheiro que sobrava, 

a gente melhorava mais o prédio, porque esse 

prédio, a gente tem essa parte do segundo e do 

terceiro andar não é porque ninguém deu dinhei-

ro, não. É porque a gente teve venda, a gente 

teve articulação e a gente conseguiu melhorar o 

prédio. E basicamente, a sustentação da Coopa 

Roca se deveu à relação com o setor privado. 

Fábio: Eu gostaria que vocês 
falassem um pouco sobre o 
potencial desse trabalho. 

Tetê:
A prova desse potencial foi o exemplo do tra-

balho pra Lacoste, onde mais de 200 mulheres 

procuraram a Coopa Roca num prazo de duas 

semanas, pra você ver a demanda real que 

existe na comunidade. Por outro lado, a gente 

tem a perspectiva de construir um prédio novo 

aqui na comunidade. E isso cria uma estru-

tura cinco vezes maior do que a que a gente 

tem hoje, cria um andar pro industrial, coisa 

que a gente não tem aqui – porque precisa 

haver esse cruzamento entre o artesanal e o 

industrial pra gerar escala de produção – e 

assim a gente vai conseguir gerar volume de 

trabalho pra elas. São muitas as possibilidades 

de expansão, mas é preciso investimento.

Fábio: Em relação a essa crise, 
qual seria a luz no fim do túnel 
pra superar esse problema?

Tetê:
A Coopa Roca precisa de três coisas pontuais: 

num primeiro momento, sanar esse buraco que, 

como eu te falei, é um biscoitinho pro poder 

público; segundo, tem que criar estrutura para 

poder expandir, o que nesse sentido é o prédio; e 

no terceiro momento trazer maquinário pra esse 

prédio. O que acontece hoje? Quando você olha 

para as empresas, nos últimos quinze anos, o 

setor da moda no Brasil teve uma crise de identi-

dade, se descobriu, virou uma senhora poderosa, 

cresceu pra caramba. Você vê isso nos eventos 10.Iesa Rodrigues é uma jornalista brasileira especializada em moda.

de moda (agora tem Fashion Week, Fashion 

Rio, tem Fashion no Brasil todo), você vê isso na 

quantidade de escolas e centros acadêmicos que 

surgiram na área de moda. E por outro lado você 

vê o empresário se mordendo porque ele tem 

uma dificuldade enorme em encontrar pontos 

onde ele consegue produzir com qualidade. Você 

vê um desmonte das estruturas de produção 

dessas empresas, fruto entre outras coisas dos 

custos de tributação, que é uma tributação ele-

vada. Você todas as empresas mandando gente 

embora... Olha, eu estive essa semana numa 

audiência pública, que é conseqüência daquela 

reunião de Salvador, do Ministério da Cultura, e, 

por exemplo, a Osklen tinha por princípio ético 

trabalhar só com o Brasil. Hoje a Osklen assume 

que quinze por cento da produção dela está sen-

do produzida na China, na Ásia. A totem, dizem 

que é 95% o que fazem na Ásia. Então é assim: 

o estado está de olho na oportunidade, mas ele 

não consegue assumir o papel dele. Tudo bem 

que existe uma tradição comercial que é anterior 

à idade do Brasil, que é a relação comercial da 

China, da Índia, da Ásia, com a Europa. Mas o 

estado vê uma oportunidade e não está reconhe-

cendo o papel dele, que é o de criar a estrutura. 

E o que é que a Coopa Roca está pedindo pro 

estado? Basicamente, estrutura. Primeiro pra 

sanar um problema que não foi criado por nós, 

que botou a gente no pântano que a gente está 

hoje; e segundo, o que há oito anos a gente ne-

gocia com o Ministério da Cultura e foi aprovado 

recentemente, é a construção do prédio novo. 

É um projeto com isenção fiscal. Isso é estrutu-

ra. Por exemplo: eu estive em Milão por conta 

desse evento. Na volta, eu tive a oportunidade de 

encontrar o cara do SEBRAE que é o responsável 

pela área industrial têxtil. Ele falou que é um coro 

do empresariado dizendo que não há mão-de-

obra competente. Agora, o profissional não tem 

competência e não tem maquinário, porque não 

existe política pra facilitar o acesso a maquinário 

moderno, que faça os acabamentos. Como a Iesa 

Rodrigues10 estava contando também no depoi-

mento da audiência pública: você chega nos Es-

tados Unidos e compra roupa da Gap baratinha e 

muito bem acabada. Às vezes você compra rou-

pa mais cara aqui no Brasil e não tem o mesmo 

acabamento. Isso é maquinário. E isso a gente 

quer trazer pra Coopa Roca. O sonho do Renato, 

que é lá do SEBRAE, é a Coopa Roca pilotar esse 

sistema. Ele disse: “na hora que você montar 

esse esquema industrial, eu entro com dez em-

presários na Coopa Roca”. Legal, então me ajuda 

a montar o prédio. Resumindo: existe vocação, 

existe potencial, existe perspectiva de expansão. 

O que precisa agora é de um estado presente.

Fábio: E a Rocinha como 
um fator de inspiração? 

Tetê:
Não. A gente não tem essa história. O que a 

gente quer é criar um centro de competência na 

área artesanal e, a curto prazo, também industrial 

têxtil. Todo o foco da Coopa Roca é na área de 

produção têxtil. E essa competência têxtil é que 

traduz produtos de qualidade e que vão acessar 

mercados exigentes e de poder aquisitivo altos. 

E é isso o que vai impactar na vida da artesã.

Fábio: As mulheres da Rocinha, a maio-
ria de origem nordestina, elas já trazem 
alguma história anterior com relação a 
esse tipo de trabalho, como o bordado? 

Tetê:
Isso já está nela. Ao fazer o trabalho, ela já 

está resgatando valores da identidade cul-

tural dela. Não precisa ficar com a estória 

naïf que tem que fazer o morrinho lá da ilha, 

que a gente vê da janela da Coopa Roca.
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Marta:
Quando a artesã está trabalhando aqui, ela gosta 

desse trabalho porque ela mesma reconhece 

a qualidade. Por exemplo, se você trabalha 

numa fábrica, você trabalha, recebe o seu 

pagamento, mas ninguém sabe quem fez, 

quem costurou. Aqui, elas fazem e depois vem 

o pessoal admirando. Ela vê isso na televisão. 

Ontem mesmo chegou uma artesã aqui toda 

orgulhosa porque viu uma matéria com o pro-

duto que ela fez. Você imagina: num dia essa 

pessoa está no interior do Ceará sem nunca 

imaginar que um dia ela vai ser reconhecida.

Tetê:
A questão financeira, o pagamento, isso é muito 

importante, mas é só a ponta do iceberg.
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ANEXO 6
MATRIZ  
SWOT IDEIAS 
EM AÇÃO

1

NINA DE ALMEIDA BRAGA - INSTITUTO E
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1. Observação: Os apontamentos constantes dessa matriz foram capturados, em sua grande maioria, nas entrevistas realizadas 
com os empreendedores. No entanto, em grande parte, foram reescritos de maneira a racionalizar o espaço, provendo uma 
concisão e mantendo a coerência. Além dessas fontes, também nos valemos de informações colhidas em outras fontes, como 
websites, por exemplo, ou mesmo em conversas não gravadas com as gravadas com os próprios entrevistados.



MAYSA GADELHA - NATURAL FASHION LUCIANA MEIRELES - RETALHOS CARIOCA
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TETÊ LEAL - COOPA ROCA
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