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RESUMO
O turismo é uma atividade que abrange diversas áreas. Por sua multiplicidade, o
turismo está ligado a aspectos sociais, históricos, culturais e econômicos de uma
localidade, incluindose nessa relação a produção de imagens e imaginários sobre
um lugar. Neste trabalho abordaremos a imagem do país como forma de divulgação
turística pelo viés da moda, uma vez que esta mobiliza representações da nação ou
elementos brasileiros como diferencial no mercado nacional e internacional do
vestuário. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa, baseada em pesquisa
bibliográfica e entrevistas semiestruturadas com profissionais da moda e do turismo
para entender a relação ainda pouco percebida entre os dois setores em suas
diferentes dimensões e o seu potencial. Duas das faces dessa relação que são mais
conhecidas e exploradas são a da moda como propulsora do turismo de eventos –
que atraem turistas e visitantes do Brasil e do mundo – e o turismo de negócios, que
abrange a indústria têxtil e de confecção. Concluise que é preciso ter um melhor
conhecimento do potencial da relação entre a moda e o turismo visando a uma ação
integrada entre os profissionais dos dois setores para que se possa organizar a
oferta de novos produtos e serviços com originalidade e explorando a identidade
nacional como diferencial competitivo, estimulando o desenvolvimento de ambos os
setores.
Palavraschave: Imagem. Turismo. Moda. Rio de Janeiro.

ABSTRACT
Tourism is an activity that covers several areas. By their multiplicity, tourism is linked
to social aspects, historical, cultural and economic of a locality, including in relation to
images and imaginary production about a place. In this paper we will discuss the
country's image as a tourist by the fashion bias disclosure, since this mobilizes
nation's representations or Brazilian elements as a differential in the domestic and
international markets for the clothing. For this, a qualitative research based on
bibliographical research and semistructured interviews with fashion and tourism
professionals to understand the relationship still little perceived between the two
sectors in its different dimensions and its potential. Two of the faces of this
relationship are best known and exploited are the fashion as a promoter of tourism –
events that attracts tourists and visitors from Brazil and the world – and business
tourism, covering the textile and confection. It is concluded that it is necessary to
have a better understanding of the potential of the relationship between fashion and
tourism aimed at an integrated action between the professionals of the two sectors in
order to organize the supply of new products and services with originality and
exploring national identity as a competitive differentiator, stimulating the development
of both sectors.
Keywords: Image. Tourism. Fashion. Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO

O turismo, para além de uma atividade econômica, é considerado um
fenômeno complexo que envolve diversos aspectos sociais, econômicos e culturais.
Deste modo, consideramos por em relação o turismo e a moda neste estudo por
entender que existe um rico campo a ser explorado na conexão entre os dois
objetos.
O Rio de Janeiro é reconhecido como o cartãopostal do Brasil por causa da
sua beleza natural. Mas, além disso, as mulheres cariocas, o samba, o Carnaval
refletem não apenas a cultura da cidade. Estes elementos relacionados à brasilidade
são apropriados pela moda como um capital simbólico da imagem do Brasil em suas
criações.
Este trabalho desenvolvese baseado no uso da imagem do país de origem e
a difusão do lugar por meio da moda, como isso é feito, o que é divulgado do nosso
pais pela moda, o poder de influência da moda na construção dessa imagem e sua
importância para o turismo.
Abordaremos a história da moda do mundo e do Brasil, com ênfase no Rio de
Janeiro para entendermos como a moda utiliza essa imagem a partir das suas
interpretações sobre a identidade nacional. Com isso, veremos que determinadas
imagens, que também são divulgadas em filmes estrangeiros, ajudam a criar ou
reforçar um imaginário de que o país é paraíso tropical, com mulheres sensuais,
lugar de festa e diversão, sendo a moda um veículo potencial dessa visão, por meio,
por exemplo, de decotes, fendas, cortes e estampas. Isso denota que a moda
também dialoga com aquilo que já estava inerente no imaginário, contribuindo assim
para uma visão estereotipada, do colonizador para o colonizado, e não apenas do
estrangeiro. (BIGNAMI, 2005, p. 25).
Para enfatizar como essa construção mítica do Brasil repercute no turismo,
retrataremos o uso de imagens divulgadas pela antiga EMBRATUR – Empresa
Brasileira de Turismo, que atua como órgão para a promoção e marketing turístico
do Brasil no exterior, bem como daremos destaque a criação do Plano Aquarela, em

2005, que trouxe modificações a respeito da propaganda turística feita antes deste
período.
Com essa visão, temos como problema a seguinte questão: De que forma a
imagem do país está sendo divulgada e retratada pela moda brasileira
contemporânea, a partir da utilização de elementos que compõem a chamada
“brasilidade”?
O objetivo geral da pesquisa é obter um estudo sobre a relação da moda e do
turismo e a imagem do país, que cada vez mais vem inserindo referências do Brasil
em coleções e criações. Os objetivos específicos são:
✦ Identificar a relevância da moda na criação da imagem difundida em relação à

cidade do Rio de Janeiro e o Brasil;
✦ Efetuar um estudo sobre a relação entre turismo e a moda, demonstrando e

identificando o que essa integração pode trazer para a promoção do país
como destino turístico internacional;
✦ Relacionar a importância da moda brasileira para o desenvolvimento turístico

e para a consolidação da imagem do país;
A escolha do tema veio por meu interesse tanto pela moda quanto pelo
turismo, que, articulados, configuram uma área nova de estudos, ainda pouquíssimo
explorada pelas duas áreas de conhecimento. O tema amadureceu durante o
desenvolvimento deste trabalho, tendo sido reformulado em sua problemática,
buscandose entender a articulação entre a imagem do Brasil divulgada no exterior
e a moda.
A metodologia aplicada para a realização dos três capítulos, consiste em uma
pesquisa bibliográfica em livros, teses, monografias, artigos de sites, artigos
acadêmicos, o que fortaleceu a pesquisa sobre os assuntos abordados. Também foi
desenvolvida uma pesquisa aplicada, com a realização de questionários compostos
por 13 perguntas abertas, além das entrevistas com três profissionais da moda e do
turismo e cinco alunos de Design de Moda. Parte dessas entrevistas foi realizada

pessoalmente e utilizouse também o recurso da internet, com alguns dos
entrevistados fornecendo suas respostas por email.
Assim, o trabalho

está dividido

em introdução, três capítulos de

desenvolvimento e considerações finais. O primeiro capítulo traz uma breve
cronologia da moda no mundo e no Brasil, destacando alguns dos ícones que
marcaram cada momento no cenário histórico e no mundo da moda.
O segundo capítulo aborda a imagem do Brasil na moda e sua importância
para o turismo, principalmente no que se refere à propaganda realizada pela
EMBRATUR e uso dos elementos da brasilidade por meio da moda. As principais
autoras que embasaram a feitura deste capítulo foram Susana Gastal (2005) e
Rosana Bignami (2005).
Já o terceiro capítulo trata especificamente da relação entre a moda e o
turismo. Neste capítulo foram apresentados dados sobre o setor de confecção e de
indústria têxtil tanto do Brasil quanto do Rio de Janeiro e dados sobre o turismo
buscandose afirmar a pertinência dessa relação. Foi apontada a diferenciação da
moda carioca e sua relação com o uso de signos do comportamento do carioca na
identidade da marca, valorizando assim a moda brasileira no mundo. Finalizouse
com uma pequena análise sobre o documentário para a televisão chamado “A
história da moda no Brasil”, do qual foram transcritos alguns trechos sobre a
existência de uma moda brasileira e como essa moda é exportada.
O quarto e último capítulo sistematiza a pesquisa realizada, apresenta seus
detalhes e os resultados obtidos. Nos apêndices foram relacionadas as entrevistas
realizadas, em suas duas modalidades: presencial e via internet.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA MODA E ASPECTOS HISTÓRICOS

Este capítulo procura situar cronologicamente a história da moda desde os
tempos mais primórdios, a fim de familiarizar o leitor com o tema. Antes mesmo da
moda ser chamada dessa forma, ela já estava inserida em diferentes sociedades,
independente das culturas e crenças. A partir disso, conheceremos os caminhos que
a moda fez juntamente com a evolução do mundo, desde tempos antigos ao
contemporâneo.
No primeiro momento, abordaremos a temática em tempos passados,
destacando o seu desenvolvimento no mundo. Em seguida, discorreremos sobre a
moda no Brasil, destacando a cidade do Rio de Janeiro, onde a moda foi e é
marcada por tendências e ícones que ajudam a contar a história da cidade, do país e
da construção da nossa identidade.

1.1 A MODA NA ANTIGUIDADE

A moda é uma das práticas culturais mais antigas do mundo. Mesmo quando
a moda não tinha esse nome, esta já estava inerente no cotidiano das antigas
civilizações. Por esse motivo, definir um início para a moda é um assunto bastante
controverso e sujeito a simplificações.
Conforme o desenvolvimento do mundo e das sociedades, os costumes vão
modificandose. A moda, então, vai se transformando juntamente com as

necessidades físicas e o hábito das pessoas. Como diz Souza (1987, p. 25),
“mudanças da moda dependem da cultura e dos ideais de uma época”.
Na Antiguidade, períodos importantes para a história mundial foram marcados
por grandes conflitos e civilizações com diferentes costumes. Segundo Feghali e
Dwyer (2004), o vestuário sempre teve sua importância, principalmente por ser um
diferenciador social entre as pessoas e, até mesmo, a identidade de uma localidade
ou comunidade.
Nas antigas civilizações podemos perceber que o tipo de material utilizado
nas vestes poderia influenciar toda estratégia de sobrevivência ou até um simples
movimento como correr ou caminhar.
Pelos estudos feitos na área do vestuário, a indústria têxtil pode ter tido início
durante a préhistória, mais precisamente no período Neolítico (10.000 a
5.000 a.C.).
As peles dos animais colocados no ombro do homem primitivo impediam os
movimentos. Foi preciso, então, criar adaptações para liberálos. Assim,
surgiu a cava e o decote. Muito tempo depois, um pequeno retângulo de pano
em volta da cintura fez nascer o sarongue, uma forma primitiva de saia. E foi a
partir das necessidades físicas humanas que as diferentes formas do
vestuário evoluíram. (FEGHALI; DWYER, 2004, p. 16)

Em toda sociedade havia a sua matériaprima a ser utilizada na criação das
roupas, seguindo os padrões culturais vigentes em cada uma delas. No antigo Egito
a principal matériaprima de suas vestimentas eram o linho e espinhos para juntar as
peças de pano. Com o tempo, as peças foram sendo adaptadas com o crescimento
e o poderio econômico.
Na Mesopotâmia, o vestuário era produzido de lã neutro devido ao clima,
porém na Babilônia tudo era muito enfeitado, divergindo do primeiro.
Para ser diferente das outras sociedades, o povo persa lança a primeira
tendência na história da roupa: a utilização de duas peças. Isso transformou a época
porque enquanto uns usavam túnicas, os persas “repartiram” a indumentária.
Enquanto se pensava que os persas haviam feito uma mudança drástica, o
gregos incluíram mais uma peça, totalizando uma composição de três peças ao
mesmo tempo. Segundo Feghali e Dwyer (2004), essas três peças  o quitão, a

pelpo e a clâmide  eram feitas de linho ou lã, adaptáveis ao corpo e reajustáveis de
acordo com a vontade do indivíduo.
Mesmo com todo esse desenvolvimento, as roupas ainda não se
diferenciavam em gênero e nem em localização, somente em matériasprimas.
Entretanto, na Idade Média se iniciou o processo de diferenciação nas roupas das
sociedades ocidentais e orientais.
Até antes da Idade Média, as roupas não tinham muita riqueza em detalhes e
não eram luxuosas. Porém, no século XII originouse a sofisticação da vestimenta
com detalhes ostentosos que já haviam sido feitos pelos orientais. A cor da roupa
também diferenciava o que a pessoa fazia e de onde se originava, exemplo disso
eram as roupas brancas utilizadas pelos gregos apenas em teatros no século
anterior e, no século XII, as roupas bi colores identificavam o feudo onde viviam de
acordo com a cor.
No final da Idade Média ocorre uma nova diferenciação na vestimenta, a
roupa feminina e a masculina. Com ajustes nas roupas provenientes do
desenvolvimento social, houve a valorização do corpo e do homem.

1.2 O NASCIMENTO DA MODA

Segundo Palomino (2003, p. 34) “[...] o conceito de moda apareceu no final
da Idade Média (século XV) e princípio da Renascença, na corte de Borgonha
(atualmente parte da França), com o desenvolvimento das cidades e a organização
da vida das cortes.” Dessa forma, se fôssemos demarcar onde a moda tem um
começo nos parece bastante plausível a versão de que este seja um importante
marco temporal. Conforme muitos estudiosos da área, com a relação entre as artes
plásticas e o desenho de moda. A nobreza escolhia a roupa que fosse retratada nos
quadros e as fazia para vestir em festas.
Com o surgimento da moda, muitas melhorias começaram a ser feitas nas
técnicas de produção e no incremento das vestes. A primeira delas é na matéria
prima da roupa com a utilização de bordados e aplicações que divergiam das vestes

bárbaras para destacar a sociedade rica e o uso da horizontalidade das roupas, ou
seja, mais volume nas laterais do traje. (FEGHALI; DWYER, 2004, p. 32).
No decorrer dos séculos XV a XVI começa a Idade Moderna, com isso, a
racionalização se insere no pensamento das pessoas como uma nova visão sobre o
mundo e o ser humano. Portanto, foi na Revolução Industrial que as transformações
tiveram um ponto crítico, pois o aumento na produção em massa e os bens dessa
produção colaboravam com o avanço socioeconômico no mundo.
No século XVII, o Estado tem o controle absoluto em múltiplos assuntos
relativos principalmente ao que se produz. Dessa forma, as roupas apenas eram
feitas se fossem aprovadas segundo as normas oficiais do Estado. Cada nação
dedicava sua fé a uma religião oficial. Nos países onde se praticavam o Catolicismo,
o poderio estava nas mãos da Igreja e da nobreza, já nos países protestantes, era a
burguesia que detinha esse poder.
Nesse mesmo século, a França viveu dias de glória e de derrota. O país se
tornou a principal capital produtora de moda do mundo, na mesma época em que se
tem o ápice do reinado de Luís XIV, porém a decadência chega devido ao tipo de
poder centralizador exercido por ele.
Na moda houve detalhes de grande importância no século XVII, como a
cintura marcada nas roupas femininas e a cópia das roupas dos nobres feitas pelas
classes inferiores.
As mudanças sociopolíticas ocorreram com força no século XVIII na Europa,
isso afetou a produção das vestimentas que se dividiu entre dois países. A criação
era feita na França e a área técnica do processo era preparada na Inglaterra.
Ocorreram diversos movimentos artísticos que tiveram grande significância
para a moda, exemplo disso foi o período Rococó que retratava a realidade de
maneira ilusória e lúdica. Este estilo resultou em alterações na moda feminina para
vestes mais confortáveis, sem volume e mais leves. Os cabelos receberam a moda
dos penteados e as cores dos tecidos levavam as cores da bandeira francesa. A
moda masculina só registrou poucas mudanças nos detalhes, por estes se tornarem
um interesse característico das mulheres.
No final do século XVIII é inserido no cotidiano das pessoas o que chamamos
atualmente de costureiras. Especulase que a primeira delas tenha sido Rose Bertin

que cuidava do estilo da rainha Maria Antonieta (1755  1793) que era famosa por
sua vaidade (PALOMINO, 2003).
A partir do século XIX, temos o início da Modernidade. Os estilos artísticos
continuam criando e modificando o vestuário da sociedade. A variação da roupa das
mulheres teve um grande salto com o chamado NeoRococó que trouxe de volta a
ideia da roupa como indicador de condição social e a inserção do espartilho nas
peças femininas.
No decorrer do século XIX, mas precisamente em 1850, os homens usavam
terno e gravata por ser mais confortável para trabalhar. As mudanças para as
mulheres foram mais drásticas, pois a mulher se vestia para ser a vitrine do dinheiro
que o marido ganhava com o trabalho. Com isso, voltou o volume e as roupas se
tornaram desconfortáveis pelo fato das mulheres não trabalharem e para mostrar à
sociedade a mulher como objeto de perfeição estética.
Por conseguinte, percebemos o antagonismo presente na moda em relação
ao vestuário feminino e masculino e que deixava bem evidente a situação da
sociedade naquele tempo. De acordo com Souza (1987, p. 59),
A história do traje nos mostra é verdade, como os dois grupos sempre se
diferenciaram através da roupa. A indumentária masculina evoluiu na sua
trajetória de um “oblongo em pé”, sólido dos ombros aos tornozelos, ao
segmento de uma estrutura assemelhandose no desenho a um H. A feminina
tornou “como símbolo básico de sua construção um X”.

A partir do século XX, as guerras demarcam importantes momentos na
história mundial em vários aspectos. Antes da Primeira Guerra ter seu estopim, a
moda estava muito forte desde o século anterior. A silhueta chamada de “S” feita
com espartilho foi o símbolo da mulher sensual na Belle Époque.
Em 1910, a medicina interfere na moda por perceber as consequências da
roupa na saúde da população, mais especificamente a feminina. Dessa maneira,
temos o uso do espartilho, o qual era símbolo da dominação da mulher e uma
peça, muito criticada por causa de suas alterações prejudiciais ao corpo.
Com o intuito de amenizar as dores e tristeza que os indícios de guerra
trouxeram, as roupas femininas ficaram mais coloridas e alegres, porém o espartilho
teve poucas modificações.

1.3 A MODA EM MEIO ÀS GUERRAS

A Primeira Guerra Mundial provocou fortes impactos negativos em todo o
globo, principal delas foi o aspecto socioeconômico, principalmente quanto ao
aspecto socioeconômico. Isso atravancou o mercado têxtil, com a escassez de
matériaprima em alguns países que participaram da guerra.
Durante esse período, os homens tiveram de abandonar tudo para servir seu
país e com isso, a mulher começa a trabalhar para dar o sustento que a família
necessitava. Com a mulher no mercado de trabalho, a moda teve de acompanhar
essas mudanças. Sendo assim, inseriramse roupas femininas mais confortáveis e
masculinizadas como um tipo de vestuário próprio para trabalhar.
Na década de 1920, o maior destaque da moda e que se tornou ícone
mundial foi Coco Chanel. A estilista fez história quando produziu o tailleur1 1 de
jérsei, material usado em fabricação de roupas de baixo, por causa dos efeitos
econômicos da guerra.
Nesse mesmo período, deuse início a androgenia. As mulheres adotaram
roupas masculinas, com cortes retos e a cintura “deslocada” para a altura dos
quadris. Nos cabelos, o corte era curto e liso. Depois da primeira guerra, as
mulheres adquiriram mais liberdade e confiança, adotando novos hábitos como
fumar em público, votar e até mesmo fazer dieta, o que era a considerado moderno
para aquele tempo.
Em 1930, temos a ascensão de Hollywood e a glamourização das roupas. A
mulher retratada é sempre diva, “ [...] os filmes introduzem uma imagem de mulher
mais velha, cheia de mistério e glamour, com padrões de fotogenia baseados em
ideais gregos de beleza e proporção” e com os cabelos platinados. (PALOMINO,
2004, p. 24).

1

É uma roupa composta por blazer e saia, criada exclusivamente para trabalhar. Em 1880, surgiu o
primeiro tailleur feito por John Redfern. Porém, é com a criação de Coco Chanel que o traje se torna
tendência de moda. Isso fez com que fosse usado em diversas ocasiões e não apenas no trabalho.

A Segunda Guerra Mundial teve início nessa década, especificamente em
1939 e perdurou até 1945. A partir daí, a moda e outras áreas foram atingidas pelo
conflito com modificações sociais e econômicas com mais impacto que na Primeira
Guerra.
Na moda, os homens desse tempo costumavam usar ternos, o que antes era
comum apenas no trabalho e depois adquirem o hábito no diaadia. As duas peças
em uma mesma composição também viraram moda, pois anteriormente os vestidos
eram as peças mais utilizadas pelas mulheres.
Nos Estados Unidos, a moda estava à frente dos outros grandes produtores
de moda. O desenvolvimento de criação e tendências ganhou visibilidade mundial
porque a economia estadunidense não foi tão afetada pela guerra, isso fez com que
a moda fosse mais valorizada. Peças como as meias de nylon, a volta da cintura
marcada, os chapéus e as luvas foram a vestimenta da mulher, desse modo acaba o
modo masculinizado de se vestir.
Enquanto os Estados Unidos ditam a moda da época, Paris interrompe o
desenvolvimento da moda mais copiada do mundo por causa da guerra e o
racionamento de materiais.
Em 1947, a guerra estava mais amena na mente da sociedade por ter dois
anos do seu fim. A partir disso, o estilista francês Christian Dior consegue
revolucionar a história da moda trazendo em sua coleção uma mulher mais chique,
alegre e que está cansada de tantas guerras. Ele introduz o New Look, e, conforme
Palomino (2003, p. 25),
[...] com status equivalente ao de um pop star nos dias de hoje, Dior
estabelece que a mulher quer ser feminina, glamourosa e sofisticada e está
cansada das agruras da guerra. A silhueta se inspira na segunda metade do
século 19. Tem cintura ressaltada, marcada, e volume na saia, que, ampla e
larga, fica a 30 centímetros do chão, com o busto e os ombros valorizados, na
estrutura denominada linha Corola e linha 8.

Após este acontecimento, o New Look de Dior se consolida na década
seguinte e outras modas surgem conforme o mundo se desenvolve. A mulher
começa a conquistar mais o espaço, sua independência e sua imagem toma força
frente às situações que o mundo vivencia.

1.4 O RIO DE JANEIRO E A INSERÇÃO DA MODA

A ideia da vestimenta como um símbolo social já vem de outros tempos.
Desde os tempos do povo indígena, isso já estava presente quando realizavam
rituais religiosos onde pintavam as peles com motivos da tribo ou do rito. Eles
denominavam esse ato como ter uma segunda pele, que traduzidos aos nossos
tempos a nossa “segunda pele” são as roupas.
Já no século XIX o país que desde o início é miscigenado, se encontra em
discordância com o que o colonizador espera, ou seja, um país branco. O mestiço
era a realidade do Brasil. Dessa forma, teve origem a concepção de branqueamento
da população, fato este de cunho racista e preconceituoso.
Com o intuito de ter um sentimento de um país civilizado, tomar o caminho do
branqueamento era na época uma ideia socialmente aceita por diversos setores
influentes da sociedade, tendo como referências os padrões de socialização e
civilidade europeus, mas precisamente franceses e ingleses. A moda seguiu esse
conceito, como forma de um “processo civilizador” do Rio de Janeiro, capital do
Império e da nascente República.
A moda além de atuar como processo civilizador, também provocou outras
consequências relevantes de caráter social. Enquanto extratos mais abastados da
população do centro da cidade, podiam viver conforme a moda daquele tempo, as
camadas mais pobres não podiam. Dessa forma, vemos que além da moda no
século XIX representar uma forma de civilização com padrão europeu, também
atuou como um fator de distinção social entre os mais ricos e os mais pobres, os
habitantes das áreas mais nobres do centro da cidade e a periferia.
Com base nesse pensamento, a cultura francesa inseriuse na vida dos
brasileiros desde expressões do cotidiano até a vestimenta local. Em relação à
moda, as costureiras da região chamadas modistas, trocavam seus nomes
verdadeiros por pseudônimos afrancesados, como Madame Dupeyrat (coletes),

Madame Estoueigt (altacostura), Madame Coulon (camisaria), Madame Douvizi
(chapéus femininos). (ESQUENAZI, 2009)
Mesmo que a moda nessa ocasião tenha sido tendenciosa a ponto de imitar o
que era de fora, podemos imaginar tal momento como um marco para a moda
brasileira, uma vez que este nos estimula a pensar o que era viável para a cultura e
o clima locais naquele contexto histórico.
Vale ressaltar que a hegemonia sobre a moda nessa época estava dividida
entre duas potências, resultando numa separação de produção dos trajes
comercializados. A moda feminina era feita pela França, e a masculina era
influenciada pela moda inglesa.
Com relação ao traje dos homens e mulheres, houve então a diferenciação
nos trajes masculinos e femininos. A mulher tendia a vestes mais ostentadoras, o
homem voltavase ao comum e simplório. Como, afirma Souza (1987, p. 60), “ [..] a
roupa feminina passando da simplicidade à sofisticação, enquanto a masculina, num
movimento contrário, sofria um crescente despojamento”.
Mediante a atenção para a capital do Brasil, o Rio de Janeiro se tornou centro
da moda francesa do Brasil até o meio da década de 1920, quando perdeu espaço
para São Paulo. Devido à chegada da Família Real em 1808, a influência da cultura
francesa foi sendo implantada nos costumes locais. Essas mudanças foram
fortalecidas com a Missão Artística patrocinada por D. João VI, no qual intensificou
essas transformações com a chegada de artistas, arquitetos e pintores para a
cidade. A partir disso, o Rio de Janeiro conseguiu chegar a um patamar de difusor
privilegiado da moda (LEITÃO, 2007).
Com a vinda da Corte para o Rio de Janeiro, D. João VI introduziu em 1808 a
imprensa régia, porém apenas em 18272 foram criadas as primeiras fontes de
informações que falavam sobre a moda parisiense e traziam ilustrações dos
figurinos. Com isso, as mulheres copiavam ou adquiriam os modelos a partir das
imagens dos periódicos locais. Além da imprensa, houve também a abertura dos
portos que facilitou a entrada de mercadorias de luxo para o Rio de Janeiro, o que
reforçou o elo comercial entre a cidade e a Inglaterra.
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“ O Espelho Diamantino foi o primeiro jornal a tratar de moda no Brasil. Editado no Rio de Janeiro
pela tipografia de PlancherSeignot, circulou entre 1827 e 1828.” (RAINHO, 2002, p. 68)

Além da europeização dos costumes e padrões vestuários, o Rio de Janeiro
sofreu mudanças arquitetônicas com a chegada da Família Real. A urbanização deu
à cidade um espaço mais europeu, desde a iluminação até processos de
saneamento básico e implantação de linhas de bondes no Centro da cidade.
De acordo com Rainho (2002), o Rio de Janeiro não era apenas um espaço
difusor de moda, porém “beneficiada pela urbanização e pela europeização da vida
social, permitia aos seus habitantes mais privilegiados o passeio pela Rua do
Ouvidor, reduto dos elegantes que se extasiavam com as vitrines da Notre Dame ou
da Casa Wallerstein. Era também a da cidade das festas – como as que ocorriam no
Casino Fluminense , dos saraus e dos bailes nos salões do senador Nabuco ou do
barão de Cotegipe, ou ainda a cidade dos arrabaldes pitorescos.”
Em 1821, um dos lugares que difundiu a moda no Rio de Janeiro foi na Rua
do Ouvidor, que ficou conhecida pela população como a “Rainha da moda” porque
era um espaço bem moderno e elegante, como se fosse uma pequena Paris no
Centro do Rio de Janeiro. A característica francesa predominante nas lojas, na sua
arquitetura, na montagem das vitrinas

não estava apenas nas roupas

comercializadas, mas também nos nomes das lojas e no pseudônimo das
costureiras locais.
A moda da elegante Rua do Ouvidor motivou a geração de muitos passeios
de lazer e de compras, transformandose num ponto de encontro da sociedade
carioca e sendo recomendada para visitação aos forasteiros que vinham à cidade.
Convém lembrar, conforme Castro (1999), que os monumentos as edificações ao
estilo Belle Époque francesa e os elegantes passeios públicos no Centro do Rio
eram alguns dos principais atrativos oferecidos pelos primeiros guias turísticos sobre
o Rio de Janeiro, numa época em que o banho de mar e o uso do litoral para fins de
lazer e saúde ainda não eram tão amplamente difundidos.
De acordo com Joaquim Manoel de Macedo (1988), citado por Leitão (2007,
p. 64), muitos franceses – mulheres em sua maioria  se estabeleceram na Rua do
Ouvidor, o que tornou o espaço ainda mais europeizado:
De súbito, e como de plano, mas sem que o tivessem consertado,
pronunciouse de 1821 a 1822, a hégira das modistas francesas da época
para a Rua do Ouvidor. […] De fato é que no fim de três ou quatro anos quem

queria entenderse com alguma modista francesa ia à Rua do Ouvidor, que
entrou em sua época de florescimento, de encantamento, , de espavento e de
esbanjamento, marcada pela hégira, como a era de Maomé, o inventor das
houris e do paraíso endemoninhado por todas as tentações imagináveis.[...] E
após as modistas, à sombra das francesas vieram quase logo franceses abrir,
na mesma Rua do Ouvidor, lojas de fazendas e de objetos de modas, para
senhoras e homens, de perfumarias, de cabeleireiros, etc.

Com o título de “Rainha da moda”, expandiu o comércio de moda para outros
pontos, como a Avenida Rio Branco  antiga Avenida Central  e outras ruas
próximas. (LEITÃO, 2007, p. 63)
Conhecida como magazine, a loja mais importante e famosa era a Notre
Dame de Paris, que foi fundada em 1847. Em diversos meios de comunicação eram
divulgadas as lojas de moda francesa, hábito este que começou na década de 1820.
Além dos jornais surgiram os manuais de etiqueta que indicavam qual era o
comportamento ideal que a população deveria seguir para ser uma sociedade
decente e civilizada, algo que já era uma tradição em outros países da Europa e
América Central. As informações divulgadas nesses meios de comunicação citavam
não apenas a moda e suas devidas correções, todavia mostravam fotos de eventos
da alta sociedade carioca, artigos, colunas de moda e divulgavamse lojas
requintadas do Centro do Rio de Janeiro. Um exemplo era a “A Estação” (figura 1)
criada em 1874 e que antes tinha mesmo nome, porém em francês “La Saison”.

Figura 1: Ilustração da capa do encarte literário "A estação"
Fonte: Jornal das Famílias

Como as mulheres da alta sociedade da época frequentavam os bailes e
festas, a maioria delas era o públicoalvo das publicações da imprensa local. Poucos
periódicos (Figuras 2 e 3) abordavam a moda masculina, dentre eles o Espelho
Diamantino, O Correio das Modas, o Novo Correio das Modas, a Marmota
Fluminense, o Jornal das Senhoras e O Espelho que tinham esse espaço. (RAINHO,
2002)

Figura 2: Capa do periódico "O Jornal das
Senhoras.
Fonte: Hermeroteca Digital Brasileiro (2014)

Figura 3: Parte da capa do "O espelho
diamantino" que abordava diversos assuntos.
Fonte: Biografias Comunicação (2012)

No entanto, muito antes dos jornais e encartes periódicos que informavam as
mulheres da sociedade a respeito da moda, existiam outros meios impressos. Os
manuais de etiqueta relacionavam a temática moda como forma de informar o que
estava sendo usado na Europa e ditar padrões de vestimenta para cada classe
social. Até mesmo romances como de Machado de Assis e José de Alencar
retratavam as mulheres e a moda dessa época.
Além dos noticiários e manuais de comportamento e padrões vestimentários,
surgiram na mesma época as teses médicas relacionando a moda e a saúde. Com
base nessas teses, médicos afirmavam o teor de perigo que havia em certas peças
para a saúde das mulheres fluminenses. Certas vezes ocorria embate entre os
cronistas dos jornais de moda e os médicos. Como diz em um artigo do Jornal das
Senhoras (1852), citado por Rainho (2002), que relata sobre os espartilhos, peça
alvo de hipóteses médicas:
E já que tenho falado em espartilhos, dirvosei de passagem que ele é o mais
importante objeto para o toilette de uma senhora: com um mau espartilho não
há vestido que preste, não há elegância que realce. Ensinovos um meio de
escolherdes sem receio de escolherdes mal. Quando fordes à modista,
proválo, se depois de atacado, ele, em vez de vos contrafazer e molestarvos
der um certo ajuste ao corpo que vos torne mais ágil e fiquem os vossos

movimentos inteiramente livres, aceitaio, que esse é o melhor espartilho. O
arrochamento em tal caso prova o seu péssimo talho e a pouca habilidade da
modista.

1.5 A MODA FLUMINENSE NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX

A virada para o século XX, foi a época em que a moda brasileira começou a
tomar um rumo voltado para as características propriamente nacionais. O que antes
tinha a influência da moda europeia, parcial ou totalmente copiado de Paris, sofreu
adaptações, passandose nessa década à produção de um tipo de vestuário de
acordo com o clima e o corpo da mulher brasileira.
A primeira década do novo século foi marcada por um conflito que abalou o
mundo. De 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial atingiu todo o mercado
internacional. No Brasil, a exportação do café que vinha em expansão, sofreu com a
economia por importar produtos manufaturados.
Contudo, mesmo com a guerra na década de 1920 os barões do café
movimentaram a economia brasileira e o gosto pela bebida ainda acentuava o
padrão europeizado que existia no Brasil. Nas artes, o movimento modernista
ampliou a forma de pensamento que pregava a liberdade, criticando durante a
influência da cultura francesa que estava arraigada nos padrões de vida da
sociedade fluminense.
Nos anos 30, os polos da moda eram Rio de Janeiro e São Paulo, que ainda
tinha resquícios de uma moda copiada da França, mesmo com o avanço industrial e
intelectual em curso nessa cidade.
Com o propósito de ampliar a moda local, surgiram as casas de moda. Um
dos nomes mais significativos nesse segmento comercial foi a Casa Canadá3 ,
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“A Casa Canadá, em 1931 era a primeira casa a trazer visons para o Brasil (Catálogo de
Exposição sem numeração). A partir de 1939, passou a ser uma grande loja de atacado na Rua Sete de
Setembro, no Rio de Janeiro, que vendia roupas importadas de Paris. Em 1944, o Sr. Jacob Peliks,
fundador da Casa, inaugurou o salão de modas da Canadá, na esquina da Av. Rio Branco com Rua da
Assembleia a Canadá de Luxe, que era a única maison de alta costura no país neste período.” A loja
funcionou até 1967 com suas criações e revendas parisienses, porém Mena e Cândida continuaram a
expandir a moda no Rio de Janeiro até 1972. (CARVALHO, 2009, p. 1)

fundada em 1929 por Jacob Feliks e contou com a colaboração de Mena Fiala e
Cândida Gluzman, no qual foram responsáveis por trazer o prêtàporter para o
Brasil. As filiais do estabelecimento estavam situadas em locais importantes para a
moda fluminense, como a Rua Gonçalves Dias e a Rua Sete de Setembro.
Muito além do prêtàporter, Fiala e Gluzman foram as primeiras a fazer
desfiles das roupas trazidas de Paris para as suas lojas no Rio de Janeiro. Mena
Fiala viajava cerca de três vezes ao mês à Europa para trazer para suas clientes
peças exclusivas que iam de Balenciaga até Dior.
Mesmo com o crescimento do Centro da cidade, os meios de comunicação se
viram em um novo ambiente propício para o comércio de moda: Copacabana. Havia
interesse por meio de empresários por ampliar e levar as filiais das grandes lojas
para o mais famoso bairro balneário da cidade. Todavia, o Centro do Rio de Janeiro
ainda era a escolha da maioria das mulheres da aristocracia por conter um glamour
que não havia em outros lugares. (LOPES, 2013, p. 1)
Entretanto, o que anteriormente era visto pela população como apenas um
simples bairro, se tornou o bairro do carioca chique, moderno e belo,
internacionalmente cultuado pelas imagens turísticas produzidas já naquela época
pela publicidade, pelo cinema, pelos postais, guias turísticos e pelo próprio boca a
boca por parte daqueles que nos visitavam.
Com o estopim da Segunda Guerra Mundial, as consequências foram
intensas em todo o mundo. O conflito afetou em particular a importação de tecidos,
que caiu para cerca de 10% e 20% consumidos no país. Isso fez com que a
produção têxtil crescesse e alcançou proporções importantes para o setor.
(SANTOS, 2007)
Esse foi um momento de muitas modificações no cenário da moda. O que
antes se resumia em Centro da cidade, nesse tempo começou a se estender para
outras regiões. A partir daí, as Casas de moda inauguraram filiais em Copacabana
com a finalidade de alcançar outros públicos. Dessa maneira, as diferenças eram
visíveis entre as sedes e suas filiais em relação às peças comercializadas.
Pelo fato de Copacabana ser um bairro praiano, os meios de comunicação
lançaram estabelecimentos com ênfase em ter “as últimas e mais primorosas
novidade para esporte, praia e modas em geral, importadas especialmente de

Hollywood e Nova York” (CORREIO DA MANHÃ, 1941. apud. LOPES, 2013, p. 3).
Podemos perceber como mudança de foco em relação às referências externas para
a moda brasileira, o fato que a moda francesa vai perdendo espaço para a moda
norteamericana, tendo em vista o conjunto de investimentos políticos e
principalmente culturais que caracterizaram a Política da Boa Vizinhança entre os
anos de 1933 e 1945.
Observamos, assim, que a influência dos Estados Unidos ultrapassou a
barreira da moda. Com o governo vigente liderado por Getúlio Vargas, o país estava
em processo de crescimento industrial e atuava como “o bom amigo” dos
estadunidenses da mesma forma que agiam os outros países latinoamericanos
devido ao “[...] cenário de reconstrução e de legitimação do poder norteamericano
constituído pelo célebre slogan: American way of life”. (CARVALHO, 2011, p. 7)
Nesse meio tempo, Hollywood que vivia seu auge, voltou sua atenção para
uma nova artista. Um dos mais conhecidos frutos da relação entre os Estados
Unidos e os países da América do Sul na “Política da Boa Vizinhança” foi a ida de
Carmen Miranda para o exterior, como representante da cultura.
Em 1940, teve continuidade a divulgação em massa das grandes casas de
moda e das principais modistas da cidade do Rio de Janeiro. Naquela época, a
revista mais conhecida era a “O Cruzeiro” que era especializada em assuntos
diversos, direcionados majoritariamente ao público feminino.
A revista “O Cruzeiro” foi criada em 1928 e trazia em seu conteúdo assuntos
que traziam uma abordagem bastante moderna para a época. Colunas sobre o
universo feminino começaram a ser publicadas em 1937, sendo a mais famosa a
coluna “As garotas do Alceu”, com textos e ilustrações de Alceu Penna. Criada em
pleno Estado Novo, a coluna quis mostrar jovens modernas e ousadas e sempre
tinha como inspiração o Rio de Janeiro, apresentando um conteúdo feminino com
visão nacionalista.
A coluna fez muito sucesso nos anos 4050 e, como a revista era distribuída
nacionalmente, “As garotas” se tornaram símbolo da moda e atitude, fato este que
não era a realidade da mulher desse tempo. De acordo com Ordones (2007, p. 25),
as leitoras da revista começaram a copiar o que “As garotas” vestiam, os gestos e
até suas maquiagens. Além de ilustrador da coluna “As garotas do Alceu”, Penna

desenhava para outras revistas como “A Cigarra” e figurinos para Elza Soares e
Carmen Miranda.
Com a aproximação do Brasil com as formas de condutas do American Way
of life, a coluna seguiu essa visão política e teve influência americana em sua forma
de ilustrar o cotidiano carioca.
“As Garotas”, em linhas gerais, absorveram diretrizes nacionalistas do período
pela valorização dos cenários brasileiros, da música, festas, bem como da
mulher e do seu vestuário, ainda que fossem espelhados na cultura carioca. As
ilustrações, mesmo assim, não se fecharam às influências estrangeiras,
especialmente a norteamericana [...] (ORDONES, 2007, p.38)

A convivência do Brasil com os Estados Unidos foi fortalecida por meio dessa
política. Muito além de Carmen, a Disney criou na mesma época o personagem Zé
Carioca que é um papagaio brasileiro e, como seu nome indica, originário do Rio de
Janeiro. Sempre alegre e com trajes de sambista malandro, o personagem levou
para as telas de todo o mundo a imagem do Brasil por meio da arte cinematográfica,
tema que vem sendo objeto de interesse de vários trabalhos acadêmicos em turismo
4

.
Com o pósguerra em 1945, Paris perde o espaço de inspiração mundial de

moda para a moda americana, definida por seu glamour hollywoodiano, mas mesmo
assim a vestimenta da época era voltada ao militarismo e aos trajes masculinos. As
mulheres faziam uso destes trajes em diversas ocasiões e também de vários tipos
de chapéus. Dessa forma, percebese que a “[...] roupa denuncia com força a
situação econômica e política da época” sofrida pelo setor de vestuário e confecção.
(GUEDES; TEIXEIRA; DA SILVA, 2009, p. 5)
Pouco antes do fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam ilesos
das consequências decorrentes da batalha. Com a democratização da moda, os

4

Dois trabalhos de onclusão de Curso foram observados nessa questão, um foi sobre a imagem do
país pelas animaçõesde Hollywood feito por Mariana de Carvalho Fonseca chamado “O Brasil pelas
lentes de Hollywood: uma análise comparativa da imagem do Brasil e do turismo no Rio de Janeiro.
E outro abordava, o cinema e as favelas cariocas, chamado “A favela turística: a construção da
autenticidade a partir da estetica cinematográfica” de Sarah Borges Luna.

franceses decidiram criar uma nova forma de moda popular conhecida como
Prêtàporter, nos Estados Unidos chamada de “Readytowear” ou em português
“Pronto para vestir”. Criado em um período entre guerras, o Prêtàporter funcionou
para difundir a moda mais popular em todo o mundo.
Em decorrência da Grande Depressão de 1929, os Estados Unidos
aumentaram a taxa de importação nas roupas francesas. Após esse período, só se
podiam comprar telas e moldes de roupas, com isso o número de roupas com estilo
de altacostura e com materiais menos nobres e de vários tamanhos, aumentou no
país. Esse era o conceito do “Prêtàporter”.
A mulher do PósSegunda Guerra Mundial se insere lentamente no mercado
de trabalho e é vista pela sociedade e nos meios de comunicação como uma
“mulher moderna”. Léa Paixão (1965, apud CARVALHO, 2009), escreveu que a
mulher dessa época só poderia exercer quatro tipos de funções trabalhistas na
sociedade: balconista, escriturária, professora, datilógrafa ou operária e deveria
seguir uma regra de vestimenta adequada para a “mulher moderna” e a função
exercida.
Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve de se adequar às grandes
limitações que o conflito trouxe ao país. Portanto, em 1950 percebemos o
crescimento da indústria têxtil e o aparecimento de butiques e costureiros que
estavam dispostos a fazer uma moda brasileira e não influenciada pela moda
europeia. Nomes como Gil Brandão e Dener Pamplona de Abreu deram início a esse
novo passo da moda.
Dener começou sua carreira no Rio de Janeiro e depois foi para São Paulo.
Tinha um novo conceito sobre a moda onde o que prevalecia eram roupas femininas
e a cópia do que era moda no exterior. Em São Paulo, ficou conhecido por
contradizer a moda e por vestir pessoas importantes como a primeiradama Maria
Thereza Goulart, esposa do presidente João Goulart (19611964). Mais adiante,
Dener ajudou a contribuir com seu talento para construir a altacostura brasileira e
lançou novos nomes nesse segmento, dentre eles Clodovil Hernandez, Ney Galvão,
Markito e Guilherme Guimarães. (FASHION BUBBLES, 2014)
Por meio do governo de Juscelino Kubitschek (1956  1961), o Brasil cresceu
em diversos setores da indústria. Modernidade e crescimento eram os objetivos de

JK, o que facilitou a ascensão de empresas direcionadas ao vestuário e também aos
novos meios de comunicação. Seixas e Caitora (2013, p. 7) afirmam que:
Com o governo do presidente Juscelino Kubitschek (19561961), o Brasil
viveu grande desenvolvimento industrial. A mídia nacional eletrônica ganhou a
primeira emissora de televisão − a TV Tupi – e o cinema brasileiro expandiu
suas produções com a Atlântida (1942) e a Vera Cruz (em 1950). Na mídia
impressa, em 1959, surgia a revista Manequim, da Editora Abril, primeira
publicação 100% de moda do Brasil. É a década dos primeiros passos para a
moda brasileira.

Devido ao desenvolvimento industrial, a Companhia Progresso Industrial do
Brasil (Bangu) criada em 1889, se consolidou no ramo têxtil com o crescimento
tecnológico pelos americanos. Este momento trouxe ao Rio de Janeiro um novo tipo
de moda mais barata, pois se produziam roupas ainda com padrão europeu e
também

americanos,

mas

com

modelos

tipicamente brasileiros em sua

matériaprima. Um exemplo de material era o algodão, no qual fez com que se
crescesse exponencialmente o setor de vestuário e assim, faziam uso de um
material mais adequado ao ambiente fluminense.
A Fábrica Bangu, se inspirou nos concursos de misses dos Estados Unidos e
criou o “Miss Elegante Bangu” para promover os materiais produzidos na fábrica.
Alceu Penna e Gil Brandão, modelista mais famoso da época, desenharam roupas
para o evento.
Os desfiles de moda patrocinados pela Bangu nos idos anos 50 revela a
apropriação de uma moda internacional adaptada aos padrões nacionais com
o uso de algodão nos modelos de matriz européia, sobretudo
norteamericanas. […] Cuja temática era a valorização da moda brasileira, isto
é o uso de estampados e lisos no tecido de algodão de produção nacional.
(CARVALHO, 2011, p. 9)

Além da Bangu, foram criadas outras tecelagens de renome para o Brasil
como a Matarazzo (São Paulo) e a Cia Brasileira Rhodiaceta (São Paulo). Essas
tecelagens contrataram costureiros franceses para que as sociedades paulistana e
carioca conhecesse a empresa e porque a moda nacional ainda não era aceita.
Podemos dizer que os anos 40 e 50 foram tempos de grandes mudanças no
cenário da moda no mundo, assim “[...] a moda foi marcada por dois momentos de

mudanças conjunturais, pois a Segunda Guerra Mundial estabeleceu a divisão de
estilos na produção da moda nos períodos da Guerra e do Pósguerra”
(CARVALHO, 2009, p.8). No primeiro, a moda voltavase ao funcional e de utilidade
facilitada e padronizada, por isso a moda era um traje voltado ao militar e
masculinizado e, devido aos conflitos, uma roupa mais econômica. Nos anos 50,
vemos uma moda mais adaptada aos novos paradigmas e recursos do setor
industrial. Por fim, temos o término dos grandes conflitos mundiais e depois do
fenômeno “New Look”, uma mulher moderna e glamourosa no mundo inteiro.
Em relação ao Brasil, a indústria têxtil apresenta bom crescimento. A
matériaprima nacional, o algodão, começa a ser mais utilizada e se torna marca da
roupa brasileira. Os estilistas mais famosos dessa época continuaram sendo Dener
Pamplona e Gil Brandão, mas surgiram outros talentos como Clodovil Hernandes e
Ney Galvão que trouxe uma moda com mais identidade nacional e cultural.

1.5.1 Carmen Miranda: a pequena notável

Maria do Carmo Miranda da Cunha era o verdadeiro nome de Carmen
Miranda. Nascida em Portugal, em Marco de Canaveses no dia 09 de fevereiro de
1909. Foi criada no Brasil e recebeu o apelido “Carmen” porque seu pai era
apaixonado por óperas.
Trabalhou com moda desde muito jovem. Sua especialidade eram a costura e a
fabricação de chapéus, o que era moda na época. O gosto pela música vai além da
inspiração de seu apelido. Seu lançamento no mercado fonográfico foi por meio de
apresentações nas rádios e no Cassino da Urca.
Conheceu pessoas influentes como Ari Barroso e gravou músicas como “Taí”.
Sua carreira foi meteórica passando das rádios cariocas para as rádios
internacionais e cruzeiros marítimos no Uruguai e Argentina. (CASTRO, 2005.
apud. GUEDES; TEIXEIRA; DA SILVA, 2009, p. 7)

Para fortalecer a convivência entre Brasil e Estados Unidos, Carmen foi para
terras estadunidenses para cantar na Broadway e participar de produções
cinematográficas como atriz e cantora. Independente de seu personagem, seu estilo
nos filmes eram sempre voltadas ao tropicalismo e à alegria, isso fez com ela se
tornasse ícone e a projetasse a imagem do Brasil no mundo.
Em referência à moda, ela se inspirava em diversos estilistas internacionais,
como Dior e Chanel, para montar seu estilo próprio, porém foi o Brasil que fez com
que ela se tornasse símbolo de estilo inovador e assim se conseguiu com que “sua
imagem” fosse “atrelada à cultura brasileira”. (GUEDES; TEIXEIRA; DA SILVA,
2009, p. 2)
Todos os acessórios que Carmen vestia eram construídos por ela mesma,
dentre eles seus chapéus, turbantes e seus famosos balangandãs que eram
inspirados nas baianas. Todo seu talento vem de quando ela trabalhava no ateliê
chamado La Femme Chic da Madame Boss, onde fazia chapéus e cantava enquanto
executava suas funções. Todas as clientes se encantavam com sua voz.
Carmen interpretou muitas nacionalidades em filmes, dentre eles cubana e
argentina. Todavia, não deixava de atrelar a própria personalidade Carmem a outro
país senão Brasil. Com seus famosos filmes “Uma noite no Rio” (1941) (figura 4) e
“Minha secretária brasileira” (1942) (figura 5), era impossível não ter uma visão
folclórica do que é a cultura brasileira.

Figura 4: Carmen Miranda e Don
Ameche em cena de "Uma noite no
Rio" (1941)
Fonte: Wikipedia.org (2014)

Figura 5: Carmen contracenando com Betty Grable em
"Minha secretária brasileira" (1942).
Fonte: Wikipedia.org (2014)

Com a Política da Boa Vizinhança, a pequena notável ganhou mais um
apelido em sua carreira, “The Brazilian Bombshell”. Isso fez com que a personagem
criada por ela e que cativou a todos, fosse eternizada em todos os filmes desde o
estilo até o sotaque latino forçado em seus filmes, fato este que não era real, já que
Carmen era fluente em inglês. (OBVIOUS MAG, 2012)
Carmen se tornou a imagem estereotipada do brasileiro. Com isso, quando se
pensava em bananas ou algo tropical logo remetiam à Carmen e ao Brasil. Os trajes
da musa lusobrasileira chamaram a atenção e inspiraram a moda dos anos 40. Seu
estilo ficou conhecido como “Miranda Look”, como declara Guedes, Teixeira e da
Silva (2009):
Mas o que consagrou a Carmen Miranda que todos conhecem foram seus
trajes de baiana criados em 1938 para o filme “Banana da Terra”. A Baiana já
era uma fantasia usada por artistas no Rio de Janeiro, desde o final do século
XIX. Carmen estilizou a fantasia de baiana com turbantes, batas, babados de
ombros, saias, plataformas, adereços, bijuterias e balangandãs. O sucesso foi
tanto que as luxuosas lojas da Quinta Avenida, em Nova Iorque, substituíam
as criações de Dior e Chanel pelas suas fantasias de baiana, seus sapatos e
turbantes.

Para se desvincular deste estereótipo criado ao longo dos anos da Política da
Boa Vizinhança, Carmen Miranda fez a comédia musical “Copacabana” em 1947, do
diretor Alfred E. Green, com participações de roteiristas da Broadway Laslo Vadnay,
Allen Bortz e Howard Harris, e contracenou com o consagrado ator e comediante
Grouxo Marx. No filme ela canta a famosa canção “Ticotico no fubá”.
Enquanto no exterior ela era um enorme sucesso, no Brasil tudo era diferente.
Muitos brasileiros não aceitavam sua maneira de vestir e admitiam que suas
atuações não condiziam com a cultura brasileira e, até mesmo, diziam que Carmen
Miranda não era mais a mesma.
Hollywood transformou Carmen Miranda num ícone da mulher tropical: sexy,
simpática, submissa e assim por diante. Tal imagem não foi imediatamente
aceita e reforçada pelos brasileiros. De fato, a personagem foi bastante
contestada por vários grupos da sociedade nacional e, inclusive, acusada por
setores da mídia brasileira de não representar o Brasil adequadamente.
Carmen Miranda tentou explicar que sua representação podia até ser
americanizada, mas ela continuava bastante brasileira. Até inspirou a canção
Disseram que eu voltei Americanizada, na qual argumenta que apesar das
aparências continuava bastante brasileira. (BESERRA, 2007, p. 18)

Carmen Miranda se tornou dependente de barbitúricos que atrapalharam toda
sua carreira musical. Em 1955, depois de sua recuperação, retornou aos palcos com
apresentações em Cuba e Las Vegas, porém voltou ao vício. Em agosto de 1955, a
“pequena notável” fez sua última apresentação na TV e na madrugada da mesma
noite, faleceu em sua casa em Beverly Hills.
Até nossos dias, ela é lembrada no mundo inteiro como ícone de moda dos
anos 40. Carmen foi a única personalidade lusobrasileira a ter sua marca na
Calçada da Fama em Hollywood e ainda é símbolo do Brasil no exterior. Famosa
principalmente nos Estados Unidos, a diva é lembrada por meio de souvenires em
forma de bonequinha vendida na Quinta Avenida, em Nova Iorque.

1.6 A MODA DOS ANOS 1960 ATÉ O INICIO DO SÉCULO XXI

Com a crise econômica resultante do rápido desenvolvimento, a moda sofreu
consequências em diversos setores. Em 1964, enquanto no Brasil se vivia uma crise
econômica e política, a moda internacional estava a todo vapor. O crescimento em
grandes proporções do pretàporter ocasionou a lenta decadência da alta costura,
cujo prestígio e reconhecimento só retornaram nos anos 90.
O pretàporter foi o termo mais usado da época pelo movimento fashion. A
partir disso, dois nomes muito conhecidos surgiram: Yves Saint Laurent e Pierre
Cardin, ambos advindos dessa nova visão adquirida pela moda.
O estilo usado nessa década não era mais os rockabilles dos anos 50,
influenciados pelo rock de Elvis Presley. Essa nova geração começava a se
preocupar com a busca da paz e do amor e era mais engajada nas questões
individuais da procura pela liberdade. Assim, a moda também foi influenciada por
esse desejo de libertação, por isso, temos a imagem, principalmente das mulheres,
aderindo à moda dos biquínis e à minissaia. Registrase nesse período também o
início do movimento hippie, que inaugura uma nova estética e só terá seu ápice na
década seguinte.
Na moda masculina, tivemos a influência dos Beatles com seu corte de
cabelo original e revolucionário para aquele tempo. Além do penteado, a roupa
também chamou a atenção, como os paletós sem colarinho do Pierre Cardin.
(ALMANAQUE FOLHA UOL, 2014)
No mundo inteiro, cada uns com sua causa, jovens mais dispostos à
revolução saíram às ruas para protestar. Essa época ficou conhecida como o
movimento hippie ou movimento paz e amor. Cabelos grandes e rebeldes, roupas
coloridas, música e drogas marcaram esse movimento.
Na moda, Alceu Penna tenta alavancar a indústria e sua visibilidade com o
uso de peças que remetam ao Brasil da década de 60. Logo, criou uma coleção que
juntou futebol e música à moda que foi exposta em Paris. A proposta de Penna era
provar que a moda brasileira tinha muito mais a mostrar do que aquilo que era
imitado da França.
Além disso, houve o Golpe Militar em 1964 que resultou em mais problemas
referentes à censura e que afetaram a população brasileira. Artistas usavam de sua
arte para se rebelar contra a ditadura militar imposta no país. Em 1968, o movimento

estudantil saiu às ruas para protestar contra o sistema de ensino, os costumes e a
moral. Toda essa rebeldia transformou a música e também a moda, grupos como
“Os Mutantes” de Rita Lee, Gilberto Gil, Caetano Veloso, a arte de Hélio Oiticica e
outros inspiraram o estilo dos jovens brasileiros. As peças mais usadas eram os
jeans americanos, estampas florais e étnicas, acessórios retrô e pop. Temos então o
início da Tropicália.
Em 1970, foi tempo de crescimento no país devido ao milagre econômico que
favoreceu a visibilidade da moda nacional. No mundo, o estilo dos punks foi
difundido e o jeans, a calça bocadesino e o lurex foram os materiais e peças mais
utilizadas.
No Brasil, a Rhodia (Figura 6) lançou uma coleção chamada “Brazilian
Nature” que chamou a atenção para as estampas criadas por famosos pintores e
costureiros brasileiros. Palomino (2003, p. 34) cita que:
Na década de 60, a poderosa Rhodia ajudava a escrever a história da moda
brasileira com seus famosos desfilesshows da Fenit, criados pelo publicitário
Livio Rangan, uma peça fundamental nesse processo de difusão; deles
participavam artistas como Gal Costa e Raul Cortez. A Rhodia realizou uma
série de desfiles de coleções brasileiras feitas para exportação: Brazilian
Look, Brazilian Fashion, Brazilian Nature e Brazilian Primitive são levados
para a Europa, os EUA e o Oriente Médio, com coleções dos designers
brasileiros e estampas desenvolvidas a partir de obras de artistas plásticos
nacionais.

Figura 6: Modelos vestindo peças criadas por artistas brasileiros da coleção
da Rhodia.
Fonte: Fashion Bubbles (2014)

Em 1970, uma modelo resolve cortar as laterais da calcinha, as amarra e cria
a tanga, que se torna famosa no mundo inteiro. Já em 1971, a população fica
estarrecida com as fotos da atriz Leila Diniz, na época grávida, de biquíni na praia.
Nessa década temos a chegada da precursora da brasilidade na moda, a
mineira Zuzu Angel. Zuzu criou uma coleção inspirada em personalidades e
temáticas brasileiras, como Lampião, Maria Bonita e baianas. Foi a primeira estilista
brasileira a comercializar a moda no exterior. Nas suas criações, Zuzu decidiu que
suas roupas deveriam ser “[...] marcadas com motivos de anjos e situadas em um
meiotermo entre a altacostura e o prêtàporter.” (FASHION BUBBLES, 2014)
Mesmo com toda sua fama no Brasil e no exterior, Zuzu ainda sofreu com as
consequências da ditadura. Seu filho Stuart desapareceu e. assim, transpareceu em
suas criações a dor de mãe que perdeu seu filho. Em outras palavras:
Zuzu Angel costumava dizer que sua moda era para mulheres que em nada
lembravam as magérrimas manequins. Ela teve seu filho desaparecido, vítima
da ditadura militar, jogando toda sua força na denuncia e busca do cadáver do
filho, fazendo o primeiro desfiledenúncia da história da moda, realizado em
Nova York, apresentando tanques, pássaros aprisionados, anjos mutilados,
caveiras e manchas de sangue bordadas sob vestidos de gaze

verdeamarela, deixando assim sua mensagem de cunho artístico e político.
(FASHION BUBBLES, 2014)

Nesse desfile, Zuzu mostrou a dor da mãe ao perder seu filho, mas ainda sim,
mostrava uma brasilidade em suas criações por meio do seu colorido e recortes.
(Figura )

Figura 7: Croquis e criações de Zuzu.
Fonte: Fashion Bubbles (2014)

Figura 8: Jornal da época mostrando o
desfile de Zuzu Angel nos Estados Unidos.
Fonte: Fashion Bubbles (2014).

Na mesma década, mais precisamente em 1976, depois de tanto lutar para
encontrar seu filho, a estilista sofreu um atentado, disfarçado em acidente de carro,
que a matou.
Atualmente, o programa Ocupação que tem como objetivo fomentar a arte de
grandes artistas brasileiros, criou a “Ocupação Zuzu” com a curadoria de Hildegard
Angel, filha mais nova de Zuzu, e o Itaú Cultural. Este projeto homenageia a estilista
na sua 17ª edição e é a primeira vez que o projeto aborda a moda. Além das
criações de Zuzu, a exposição conta com cartas, documentos, encenações e tudo
que inspirou a estilista em suas criações. Com isso, sua história permanece viva na
história da moda e do Brasil. (ITAÚ CULTURAL, 2014).
Ainda em 1970, temos nomes importantes para a moda como Luis de Freitas,
que usava em suas coleções tons e cores fortes e ficou conhecido nessa década por
sua moda masculina diferenciada, pois o cinza era o que marcava no guardarroupa
dos homens. Sua marca masculina, a Mr. Wonderful, era sucesso e vestiu várias
celebridades, como Prince e Fred Mercury. Porém, mesmo com todo o

reconhecimento, Luís fechou suas portas na década seguinte. Mesmo com grandes
marcas brasileiras, a moda se tornou mais popularizada por meio das novelas, como
Dancin Days, a novela mais famosa da época.
Nos anos 1980 e 1990, a moda ganha mais status no mundo, dando mais
valor à aparência. Por esse motivo, começa a época das supermodelos – mais
importantes que as top models  lançadas pelas marcas internacionais. Dentre elas
estavam Cindy Crawford e Naomi Campbell.
Com o declínio do “Milagre”, o cenário econômico brasileiro é de altas
inflações e crise. A partir disso, as lojas de departamentos começaram a se expandir
pelo país, oferecendo uma moda popular e barata, ainda com ares da moda
moderna da década anterior. Um ponto importante dessa fase da moda nacional foi
a instauração da primeira escola de moda no Brasil, em 1985, e o uso do que é hoje
símbolo da moda brasileira, o jeans.
Com a população mais preocupada com a moda, nos anos 1990 temos uma
multiplicidade de estilos que viraram moda, como o grunge e o minimalismo. Em
1994, a reformulação do Plano Collor e a estabilização da economia contribuíram
para o retorno dos grandes desfiles e a difusão de uma nova moda com novos
estilistas brasileiros.
Ainda sob a concepção da aparência e das supermodelos, observamos que a
beleza da brasileira chamou a atenção do mercado global da moda. Por esse
motivo, temos a ascensão das modelos brasileiras no exterior, incluindo a
supermodelo gaúcha Gisele Bündchen. No fim dos anos 1990, o mercado
internacional despertou seus olhares para a moda brasileira, assim “o círculo
(colonizado) se completou: ora, se o mundo está interessado no Brasil, é porque
realmente o que temos aqui é bom. Então, viva a moda brasileira!” (PALOMINO,
2003, p. 42).
A partir dos anos 2000, a moda brasileira com sua industrialização e
modernização passou a ser mais reconhecida. Estilistas começaram a vender suas
criações no exterior, com Alexandre Herchcovitch sendo pioneiro. Os grandes
eventos de moda como São Paulo Fashion Week e Fashion Rio mostram ao mundo
o que a moda brasileira tem.

2. O CLICHÊ: A IMAGEM DO BRASIL NA MODA BRASILEIRA

No capítulo precedente, relatouse o histórico da moda no mundo e no Brasil.
Desde os anos 20, a moda brasileira tem se firmado para seguir um caminho mais
especifico para o público local em conformidade com o corpo da mulher brasileira e
ao clima tropical. Depois de muitas décadas fundamentadas em inspirações
europeias, o Brasil começa a produzir uma moda “made in Brazil”.
Depois que a moda brasileira rompeu barreiras territoriais, o mundo conheceu
um novo Brasil. Neste capítulo, abordaremos a relação da imagem do Brasil e o uso
desses conceitos e visões do país dentro da moda. A partir disso, vemos a
divulgação do país por meio da moda, a qual procura reunir certos traços atribuídos
à identidade brasileira em seus panos, cores, recortes e estampas.

2.1 – TURISMO, IMAGEM E ESTEREÓTIPO

Cada cidade tem sua história e identidade que carrega desde sua concepção
ou que recebe conforme o tempo. Em concordância, Gastal (2005, p. 4) diz que
costumes, a economia e a identidade da cidade estão firmadas desde sua
concepção de lugar. Porém, a identidade não é definitiva e se constrói a partir das
mudanças e necessidades.
A identidade é formada por meio da cultura local e as histórias e relações
sociais presentes em um espaço. Dessa forma, a partir das características sociais e
individuais como nome, sexo, religião, cultura, personalidade, compreendese que
identidade é o conjunto que distingue um sujeito ou até o país do outro.
(CEREJEIRA, 2012, p. 4) Desta maneira, Cordeiro confirma que a identidade se
difere do local de origem do sujeito e sua história, porém a identidade não é fixa e
sim adaptável.

Por isso, cada cidade possui sua identidade, conforme sua formação,
influências de imigrantes, atividades econômicas e costumes dos moradores.
E essa identidade não é definitiva, pois se molda conforme as mudanças,
adaptase com as necessidades, mas sempre mantém a partir do imaginário,
da memória de seus habitantes. (CORDEIRO, 2008, p. 4)

Gastal (2005) diz em seu livro “Turismo, Imagens e Imaginários” que, cada
momento da história foi marcada por uma maneira específica de se estar no mundo.
A autora dividiu esses momentos em três pontos distintos e com suas
características:
a) Tradicional ou Prémoderno: Antes da Revolução Industrial, as relações

sociais eram mais tradicionais entre as pessoas, tudo acontecia muito
lentamente e a vida presente era condicionada pelo passado. A relação entre
produto e pessoas era baseada na necessidade biológica.
b) Moderno ou Modernidade: Se difere em muitos aspectos do período

tradicional, pois as distâncias diminuíram e a industrialização fez com que se
desenvolvessem

os

meios

de

transportes.

Nessa época

houve a

padronização do tempo, fato este que não foi estabelecido antes. Esse foi um
período de progresso, globalização e desejo material.
c) Pósmodernidade: Houve nessa época o desejo além do produto, onde

imperam os desejos sociais, afetivos e culturais. Não existem limites de
distância e nem de tempo. O tempo passa com mais rapidez, a tecnologia
muda constantemente e, como cita Gastal (2005, p. 20) “cada vez maiores, as
cidades crescem em importância política e econômica, mas também cultural,
porque será nelas que surgirão as tendências, os modismos.”
A partir daí, conseguimos constatar que é somente no terceiro momento que
o homem faz o papel de observador por estar em constante contato com imagens.
Nas artes do século XIX, começamos a viver o que a autora chama de hegemonia
do olhar, mas hoje vivemos sob a civilização da imagem.
As imagens invadem a vida diária. As tecnologias que levaram à fotografia, ao
cinema, ao vídeo e aos computadores permitiram diferentes formas de

reproduções audiovisuais, impondo uma presença de imagem e um recuo nas
formas de comunicação marcadas pela escrita, que altera o cotidiano das
pessoas. (GASTAL, 2005, p. 2122)

Dessa forma, podemos dizer que a imagem está relacionada diretamente ao
desejo e reflexão do sujeito, então está diariamente na vida do ser humano. Ao
escolher um destino turístico para conhecer, a pessoa já teve um contato com o local
antes mesmo de se estar fisicamente. Isso acontece por meio do contato visual ou
de uma experiência vivida por alguém próximo.
Como afirma Gastal

(2005), existe uma intensa relação entre os

deslocamentos turísticos e as imagens que as pessoas refletem antes de escolher
um destino para viajar.
Imagens porque, na própria cidade ou no estrangeiro, antes de se deslocarem
para um novo lugar, as pessoas já terão entrado em contato com ele
visualmente, por meio de fotos em jornais, folhetos, cenas de filmes, páginas
na Internet ou mesmo por intermédio dos velhos e queridos cartõespostais.
(GASTAL, 2005, p.13)

Em nosso tempo, a globalização faz com que se alcance mais notícias e
novidades em menos tempo. Tudo em nosso redor tem imagens e sons, isso traz à
memória o quanto de novo tem se criado todos os dias e a quantidade de imagens
formadas aumentam da mesma maneira.
De acordo com Gastal (2005), conceituar imagem não é um processo muito
simples. A autora simplifica a questão dizendo que a imagem ou narrativa visual54 é
quando se observa as partes de um todo e se consegue, a partir disso, construir o
todo da parte.
Já para Paiva (1995) citado por Cordeiro (2008, p. 4,5) “[...] o espaço pode ser
entendido como um fator da evolução social e, consequentemente, é produzido e
reproduzido constantemente, pois é o movimento histórico que o constrói.”
Como descrever o termo imagem é complexo, comparamos assim com um
produto tangível. A imagem está associada à historicidade social, cultural, aos

5

4 Gastal (2005, p. 49) exemplifica o termo assim: “Quando juntamos um triângulo, um quadrado e um
retângulo e deixamos de ver as três figuras isoladamente para ver uma casa com uma porta,
estamos diante de uma imagem ou narrativa visual”.

padrões do cotidiano, à identidade, entre outros. Assim, “[...] a assimilação de
informações das instituições sociais, como família, igreja, estado, escola também
possuem grande influência no processo de formação da imagem de um destino.”
(KAJIHARA, 2008, p. 21)
Com isso, as pessoas se adequam ao que veem e formam em seu consciente
uma imagem sobre aquilo que deseja conhecer por meio da televisão, internet,
jornais, revistas e outros segmentos. (CORDEIRO, 2008, p. 9) Isso forma a imagem
de um lugar.
[...] a criação da imagem (significado) da cidade é resultante de um processo
interativo entre observador e observado. O primeiro transforma a paisagem e
a paisagem é transformada por ele (…). O que ele vê está baseado na forma,
mas o modo como ele percebe, lê e organiza tal leitura afeta com certeza
aquilo que ele observa. (CASTROGIOVANNI, 2000. apud CORDEIRO, 2008,
p. 5)

A partir disso, a Organização Mundial de Turismo (OMT) consolida a
importância da imagem do destino turístico:
A decisão de compra por parte do consumidor se guia por uma cautela maior
do que para os outros bens de consumo já que o risco percebido é mais alto.
Em consequência, a imagem que existia na mente do consumidor sobre um
destino ou um serviço completo, será decisiva para o processo de tomada de
decisão e afetará o tipo de férias eleitas, ainda que a dita imagem não
corresponda a realidade. (OMT, 1998 apud. KAJIHARA, 2008, p. 17)

No entanto, com a formação da imagem temos também a criação dos
estereótipos que vêm internalizados nas imagens formadas e no imaginário das
pessoas. Kajihara (2008) declara que o estereótipo está relacionado com a realidade
do sujeito. Assim, temos a criação do estereótipo no momento de socialização e
aprendizagem das pessoas, que não apenas interioriza o estereótipo, mas também
divulga o pensamento estereotipado.
Em relação ao estereótipo, Bignami (2005) divide e classifica o estereótipo
enraizado sobre o Brasil e assim, confirma a intenção e a utilização da promoção
turística efetuada pelo EMBRATUR desde sua criação. A autora definiu o Brasil nos
seguintes aspectos:

a) Paraíso: Um país rico em beleza natural. Um verdadeiro céu na Terra, com a

fauna e a flora diversificadas, o que trouxe uma visão de selva ao Brasil;
b) Carnaval: Imagem internacional de um lugar com festa o ano todo. É

associado a mulheres bonitas e a música, mas especificamente o samba;
c) Brasil do Sexo Frágil: Visto como o país das mulheres mais bonitas, mais

“fáceis” de se conquistar, terra da libertinagem e da sensualidade.
d) Brasil do Povo Brasileiro: Sempre associado com o “jeitinho brasileiro” de se

adquirir algo, o famoso malandro. No lado positivo, somos famosos pela
alegria, hospitalidade e solidariedade com o próximo;
e) Exótico e místico: Quando se fala em Brasil se pensa nas religiões e sua

multiculturalidade, principalmente nas manifestações afro e nos rituais da
cultura indígena.
Com o desenvolvimento dos meios de comunicação nos anos 1930, temos o
primeiro indício de divulgação do país. Nessa época há o início da associação da
imagem da mulher e a propagação do Carnaval às propagandas turísticas, mas isso
se deu de forma minimizada. Em 1931, foi inaugurado um ícone do Brasil em todo o
mundo, o Cristo Redentor, porém mesmo antes de sua criação, o Rio de Janeiro já
era reconhecido mundialmente por seus atrativos naturais e como destino turístico
mais conhecido do Brasil. (KAJIHARA, 2008)
Nos anos 1940, exemplificamos estes estereótipos em forma de animação
com o personagem Zé Carioca no filme “Alô Amigos!” (1941) e “Você já foi a Bahia?”
(1944), inserido mediante a política de intervenção e a inserção da Política da Boa
Vizinhança. Esses filmes retravam com intensidade as imagens já vistas como
estereótipo (belas mulheres, a paisagem dos atrativos turísticos, com destaque às
praias do Rio de Janeiro, o Carnaval e o futebol) e também das músicas, utilizadas
até como trilha sonora de filmes.
Além desses filmes, muitos outros mostraram o Brasil segundo este
estereótipo de país sensual e exótico – formado ao longo dos séculos.
Esses filmes utilizaram paisagens, cenas tipicamente brasileiras, com
mulatas, carnaval, futebol, pontos turísticos, como o Pão de Açúcar e o
Cristo, a vista da Baía de Guanabara, as praias […] além de músicas
de Samba e Bossa Nova (FONSECA, 2014, p. 22)

Da mesma maneira, os grandes estereótipos foram retratados pelo cinema
brasileiro em 1950. Nessa década destacase o filme Orfeu Negro (1959) de Marcel
Camus, que mostra a favela e sua população e no pano de fundo, o Rio de Janeiro e
seus atrativos.
Portanto, em 21 de novembro de 1958, foi instaurada a lei n° 44.863 que diz
respeito à criação da Comissão Brasileira de Turismo (COMBRATUR). Governado
pelo então Presidente da República vigente, Juscelino Kubitschek, que tinha como
principais finalidades: coordenar, analisar, supervisionar e planejar tudo que era
relativo à política nacional do turismo.
No entanto, a COMBRATUR não conseguiu alavancar o turismo e não trouxe
resultados positivos para o desenvolvimento turístico. Por esse motivo, foi extinta em
1962, no governo de Jânio Quadros, no qual “as atribuições do governo federal em
relação ao turismo foram assumidas por uma Divisão de Turismo (lei 40.084/1961),
no recémcriado Ministério da Indústria e Comércio” (HAMMERL; SILVEIRA, 2013
apud. QUEIROZ, 2005, p. 325).
Para internacionalizar a imagem do país, criouse em 1966 a Empresa
Brasileira de Turismo (EMBRATUR). Na mesma época, elaboraram o Conselho
Nacional de Turismo que criou uma politica turística nacional. Essa era a época da
Ditadura Militar no país, portanto a formação da EMBRATUR veio para encobrir
notícias negativas sobre a política brasileira no exterior.
Nessa época, apelouse para uma propaganda de exploração do erotismo e
da beleza da mulher brasileira, bem como para o lado exótico e a diversidade
cultural, de nosso povo demonstrando uma convivência social cuja existência
era mais produto de romances e novelas do que da realidade histórica do
país. A estratégica consistiu em se montar uma propaganda política oficial que
seria veiculada por meio de um órgão de turismo, em que as belezas do Brasil
serviriam para ocultar o que de fato estava ocorrendo no país. (SANTOS
FILHO; MARTONI, 2007 apud. SOUZA DA SILVA; MATTAR, 2013, p. 114)

Com a imagem preestabelecida e idealizada por muitas pessoas, percebemos
a importância de planejar a divulgação turística com mais cuidado. Um exemplo
disso foi a promoção do país com a fama internacional de Carmen Miranda. Na
época, como não havia um planejamento mediante a imagem do país, a imagem
associada naquele tempo era de um país exótico e sensual. Com isso, a mulher

vista como objeto sexual e o carnaval como “sinônimo” de ser brasileiro. Essa
divulgação do país era promovida em todo o mundo por meio de folhetos turísticos
para incentivar o turismo.
Com a criação da EMBRATUR, a imagem do Brasil foi mais divulgada em
todo o mundo. Porém, desde a década de 1960, a instituição utilizou de imagens
estereotipadas e inexatas sobre o Brasil em suas propagandas turísticas.
Segundo Souza da Silva e Mattar (2013), a relação imagem e turismo tem
grande significância, pois antes do turista decidir a seu destino, ele tem duas
definições de imagens sobre o local. As autoras chamam de imagem “idealizada”
(positiva) e o estereótipo (negativa). Com isso, a partir da década de 60, a imagem
mais frequente quando se pensava em Brasil no exterior estava relacionada ao
Carnaval, mulheres, praia, futebol e o Brasil “paraíso”, imagens essas veiculadas por
intermédio dos governos militares ditatoriais. (SILVA; MATTAR, 2013, p. 9)
Por meio da EMBRATUR, iniciouse a divulgação do país com mais força a
partir dos anos 1970 e 1980, a qual enraizou as imagens difundidas como
estereótipos nacionais. Na década de 70, as imagens predominantes nas folheterias
do Instituto eram Carnaval, a beleza da brasileira e o Rio de Janeiro (figuras 9 e 10).

Figura 9: Estátua do Cristo Redentor em divulgação turística
Fonte: KAJIHARA, 2008
Figura 10: A alegria e a sensualidade do Carnaval
Fonte: KAJIHARA, 2008

Enquanto o país vivia momentos de repressão política, a mídia vendia para o
mundo um país alegre, divertido e com grande crescimento econômico. A mulher
também começou a ser retratada em 1970 sob duas visões, a mulher carioca e de
biquíni e a mulher carnavalesca. O “bumbum” brasileiro tornouse ícone do Brasil.
Portanto, em 1980, o Rio de Janeiro continuou como principal atrativo
divulgado, mas aumentouse a disseminação de outros atrativos brasileiros como,
por exemplo, Foz do Iguaçu, que já foi o destino com maior número de turistas
estrangeiros, Salvador e São Paulo. Na época em questão, Pelé foi nomeado
embaixador do Turismo no Brasil pela EMBRATUR. Sendo assim, a imagem futebol
também era valorizada nas campanhas da instituição pelo mundo.
(figuras 11 e 12).
Figura 11: Pelé recebendo a Estátua da Paz, em forma do Cristo Redentor, símbolo do

turismo brasileiro.
Fonte: KAJIHARA, 2008

Figura 12: Pelé em campo na capa do Boletim de
Imprensa do Embratur.
Fonte: KAJIHARA, 2008

Porém, a EMBRATUR cria uma nova linha de divulgação chamada “Fly to
Brazil”, Isso incentivou o turista a conhecer o Brasil de forma diferente das
divulgações anteriores.
A nova linha de materiais promocionais, simbolizada por uma borboleta
colorida, foi divulgada foi em vários idiomas. A parte interna do material
específico de cada destinação turística foi feito pelos Órgãos de Turismo
Estaduais e Municipais, contando, em alguns casos, com o apoio técnico e
financeiro da EMBRATUR. (KAJIHARA, 2008, p. 49)

O simbolismo da nova campanha ainda remetia à mulher, pois a borboleta era

símbolo da mulher em diversas tradições. Isso não era de fato uma falácia, já que
nesse tempo o tema “mulher” ainda era abordado nos materiais turísticos
internacionais (figuras 13 e 14).

Figura 13: Logotipo da campanha "Fly to Brazil" e as mulheres ainda como temática
turística.
Fonte: KAJIHARA, 2008

Figura 14: Mulher carioca de biquíni denotando sensualidade.
Fonte: KAJIHARA, 2008

Em 1994, no governo de Itamar Franco, houve a criação do Plano Real pelo
então Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso (FHC) que fez com que a
economia se estabilizasse. Pouco depois, FHC se fortaleceu politicamente com o
Plano Real e assim, facilitou sua vitória na eleição para Presidente da República, em
1994, no primeiro turno.
Dessa maneira, a EMBRATUR mudou sua sede para Brasília e logo após, o
governo criou o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, isso fez com que o
turismo se tornasse mais visado e assim, a forma de se divulgar o país nas
propagandas foi modificada. A EMBRATUR trouxe à tona outro ponto positivo na
imagem do país, a natureza. Com o Rio92, o assunto meio ambiente foi firmado nas
intenções de marketing turístico da entidade. A partir daí, o objetivo da EMBRATUR
se tornou a cultura nacional e sua diversidade na fauna, flora e atrativos naturais.
Um Brasil repleto de boas oportunidades de investimento, com suas belezas
naturais, sua gente, bons hotéis, restaurantes e opções de lazer. Temos
milhares de produtos industrializados que são consumidos nos principais

países do mundo e não podemos basear nossa imagem somente em samba,
carnaval e futebol. (EMBRATUR, 2006, p. 78 apud. KAJIHARA, 2008, p. 57).

Já em 15 de agosto de 1995 foi publicado na Emenda Constitucional nº 7, a
Lei da Cabotagem. Isso fez com que navios de bandeiras internacionais atracassem
em portos brasileiros, fato que ampliou o turismo marítimo no país e é um dos
segmentos mais significativos do turismo brasileiro.
Em relação à cultura, outro ponto abordado nas apresentações sobre o Brasil
nesse período foram os patrimônios culturais. Ouro Preto e Brasília eram um dos
destinos turísticos relatados por meio de fotografias e havia, inclusive, um breve
histórico dos destinos (figuras 15 e 16).

Figura 15: Início da promoção de atrativos
culturais pela Embratur. Na foto, Ouro Preto.
Fonte: KAJIHARA, 2008.

Figura 16: Brasília e São Paulo são adicionados
na promoção turística nacional.
Fonte: KAJIHARA, 2008.

A partir daí, com o advento tecnológico e a industrialização no Brasil,
ampliouse a visão sobre a atuação do marketing turístico e uma maneira eficaz para
promover o turismo no exterior.

2.1.1 Plano Aquarela (2005 – 2009 / Plano Aquarela 2020)
Em 2003, com a criação do Ministério do Turismo, a divulgação internacional
se tornou imprescindível para o turismo brasileiro. A partir desse fato, a EMBRATUR
passou a ser o Instituto Brasileiro de Turismo, ainda com a sigla EMBRATUR. Nesse
mesmo ano, o Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, implantou o
Ministério do Turismo o qual publicou o Plano Nacional de Turismo (PNT).
O PNT tinha como foco recomendar um conjunto de habilidades estratégicas
e metas para desenvolver de forma sustentável o Turismo. Esse método foi dividido
em três níveis essenciais (EMBRATUR, 2014, p. 63):
a) Secretaria Nacional de Políticas do Turismo: Responsável por gerir o Plano

Nacional de Turismo. Assim, criaramse políticas públicas para o setor se
desenvolver no país;
b) Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo: Tem

como função o incremento da infraestrutura turística, financiamento e a
publicidade dos investimentos no Turismo, como desenvolver “o plano de
regionalização e os programas de certificação e qualificação da produção
associada ao turismo.”
c) EMBRATUR: Foram estabelecidos novos objetivos para a entidade. Dentre

eles estão “executar a promoção, marketing e apoio a comercialização dos
destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no mercado internacional.”
Por esse motivo, foi implementado “um novo modelo para a EMBRATUR em
que o Plano Aquarela – Marketing Internacional do Brasil e a Marca Brasil passam a
nortear e dar unidade às ações de promoção do Brasil no exterior.” (EMBRATUR,
2014, p. 12) O Plano Aquarela tem a finalidade de desenvolver e firmar o Brasil
como destino internacional.
A iniciativa de marketing do Plano Aquarela apresenta três fases para
realização: diagnóstico, formulação de uma estratégia de marketing e plano
operacional.

Os resultados do Plano Aquarela mostraram um país abrangente e com
grande diversidade de atrativos. O produto Brasil foi estruturado em cinco
grandes segmentos estruturados: sol e praia, ecoturismo, cultura, esporte e
negócios e eventos. A partir desses segmentos foram elaborados os mais
recentes materiais promocionais da entidade. (KAJIHARA, 2008, p. 70)

Assim, a imagem do país foi um dos pontos selecionados para avaliação do
setor turístico e de sua propaganda internacional. Foram pesquisados 18 países
operadores turísticos, a saber: Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Paraguai,
Uruguai, Venezuela, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Holanda,
Portugal, Estados Unidos, Japão e China.
Em 2004, uma pesquisa foi feita para se conseguir mensurar uma identidade
turística para o Brasil, “[...] o plano traçou objetivos para a geração de uma imagem
nova e moderna do país” e se tornou “o destino líder da América do Sul e um dos
países líderes no turismo mundial” (EMBRATUR, 2014, p. 73).
Para orientar na formação do novo logotipo, dividiuse a imagem do país em
cinco aspectos denominado Decálogo Geral do Brasil: natureza, povo, cultura viva,
clima e modernidade. Esses aspectos foram os elementos presentes na nova marca
e identidade turística do Brasil. (EMBRATUR, 2014) Tendo como referência a obra
de Burle Marx, o novo logotipo é formado por curvas coloridas sobrepostas, cada um
de uma cor diferente. O novo slogan do Brasil era “Sensacional!”, que transmite ao
turista uma impressão de que o país é espetacular e que proporcionará experiências
extraordinárias.
Com a introdução do Plano (2005 a 2009), destacaramse nos primeiros anos
a criação da marca turística Brasil, a inserção de uma imagem global do turismo do
Brasil no exterior, aumento na diversificação dos destinos turísticos nos catálogos de
vendas, ampliação da agenda promocional do Brasil, entre outros.
Essa primeira parte do Plano Aquarela é referente desde sua criação até o fim
da primeira, onde alcançou objetivos e conquistas importantes para o Brasil. A
imagem do país teve um avanço significativo e incentivou a criação de um novo
design para a marca turística brasileira.

O plano sofreu uma reformulação e foi inserida uma nova visão para o
planejamento e promoção do Brasil. De 2007 até 2009, o Plano Aquarela agregou
novos objetivos à realidade do setor, tendo como prioridade o desenvolvimento
econômico (EMBRATUR, 2014, p. 85).
O objetivo era que este crescimento ocorresse a partir do aumento do gasto
médio do turista estrangeiro, da permanência do turista e dos fluxos de
visitantes, atingindo uma média superior à da América do Sul e do mundo.
Esse foco deuse pela necessidade de compor diversas motivações e
comportamentos de gastos das diferentes nacionalidades de visitantes, ao
mesmo tempo, garantir maior efetividade dos impactos econômicos do turismo
no desenvolvimento do país e na geração de empregos nas diversas regiões
do Brasil.

A partir disso, a EMBRATUR investiu na mostra de um país diversificado em
seus atrativos. Podemos perceber a nova iniciativa promocional não apenas nas
imagens, mas também no visual do logotipo BRASIL, impresso em todos os
materiais turísticos. Com uma estratégia aperfeiçoada, o Plano Aquarela se
fundamentou em novas formas de priorizar a promoção do Brasil no mundo com
objetivos voltados por país.
Então, para potencializar os recursos aplicados ao setor turístico, foram
selecionadas algumas prioridades (figura 17) para uso dessa estratégia: atrativo de
mercado (países com números de turistas atuais, receita gerada e mercado
potencial com interesse no Brasil) e posição competitiva (estuda a capacidade de
crescimento turística, acessibilidade aérea, investimento de marketing acumulado e
a posição do Brasil em cada país mediante seus competidores). Assim, analisamse
as prioridades estratégicas do mercado em quatro níveis, (EMBRATUR, 2014, p.
87):

Figura 17: Prioridades de mercado em 2010
Fonte: EMBRATUR, 2014
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Figura 18: Legenda da figura 17 feita pela autora.

apresentar

Com esses novos objetivos traçados, o plano conseguiu alcançar pontos
positivos para que o Brasil se fortalecesse no mercado internacional. Dentre essas
conquistas, vemos que o Brasil alcançou um novo patamar no turismo mundial, o
que é de fato importante para a economia brasileira.
Tivemos um crescimento do turismo na entrada de divisas e exportação de
serviços, aumento no número de turistas estrangeiros, melhoria na posição
competitiva do Brasil que, em 2008, alcançou o 1º lugar como destino turístico em 15
países e 2º nos 6 restantes. Também, teve um crescimento no número de captações
de eventos internacionais para o Brasil.
Com relação à imagem, a Marca Brasil está sendo mais reconhecida e a
imagem do Brasil é positiva. A partir disso, temos uma imagem consolidada e
expressiva no mercado turístico internacional.
O Ministério do Turismo, por meio da EMBRATUR, coloca que seus objetivos
foram alcançados nessa última etapa do planejamento. Porém, com essa
importância do Brasil e a visibilidade estrangeira que o país adquiriu através de
megaeventos captados para o país, a entidade iniciou uma nova etapa do Plano
Aquarela para 2010 – 2020.
O Plano Aquarela 2010 – 2020 deverá ser revisto anualmente para sua
atualização. Os objetivos traçados estão baseados na melhoria do que já temos de
bom, e na continuação do que já vem sendo realizado.
Os novos objetivos estratégicos são; (EMBRATUR, 2014, p. 21):
a) Aprimorar e buscar resultados de longo prazo na promoção turística

internacional do Brasil;
b) Envolver os setores públicos e privados do turismo nacional para melhor

aproveitamento no exterior;
c) Promover o Brasil de forma global e profissional se baseando em pesquisas,

resultados e estudos para além de 2014 e 2016;
d) Aproveitar os grandes e megaeventos esportivos mundiais para tornar o país

mais conhecido como destino turístico no exterior.

Portanto, os eixos de atuação dessa promoção turística também sofrerão
alterações, principalmente devido aos dois grandes eventos que o Brasil captou, a
Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016.
Aprender com as experiências anteriores dos países que já realizaram os
grandes eventos esportivos, sobretudo a forma como integraram as
oportunidades para o turismo e a imagem do país. A participação nos
programas de observação da Copa da África do Sul e das Olimpíadas de
Londres irá trazer novas possibilidades ao trabalho de promoção internacional
do Brasil, permitir uma maior aproximação com dirigentes esportivos,
relacionamento com a imprensa internacional e o estabelecimento de um
patamar de alta qualidade nas parcerias com a FIFA, o COI e os comitês
organizadores brasileiros dos eventos (EMBRATUR, 2014, p. 21).

É preciso inovar o turismo brasileiro para maximizar resultados, aprimorar e
atualizar a imagem que o Brasil tem no mercado internacional, planejar e monitorar
as ações e novos desafios que surgirão para que o país alcance resultados
expressivos no setor. Da mesma maneira, com o advento do turismo, os objetivos
alcançados serão adaptados para novas formas de se atingir um patamar de turismo
de qualidade mundial.
Com uma nova visão de planejamento, potencializase a imagem do Brasil
acarretando em um crescimento do potencial turístico em diversos segmentos.
Dessa forma, afirmamos a necessidade do planejamento turístico para firmar uma
imagem do país e os estereótipos dantes fixos, poderão ser extinguidos com essa
nova forma de atuação de promoção do país.

2.2 A MODA E A BRASILIDADE
Com a rapidez do mundo moderno, as informações são difundidas mais
instantaneamente e novos produtos vão surgindo. A sociedade tem adquirido
produtos e assim há facilidade na troca de informações, a imagem é mais dinâmica e
a prática do consumo tem sido o motivo principal na relação entre indivíduo e o
produto. Assim, destacamos a influência das imagens no dia a dia.

De acordo com Maria Helena Pontes (2013) em seu artigo “Moda, imagem e
identidade”, a sociedade atual vive em uma intensa relação na qual a imagem
domina o indivíduo. Um exemplo seria como a moda influencia o comportamento
social e então consumimos a imagem e identidade por meio da moda. A partir disso,
adquirese aquilo que o sujeito se identifica, ou seja, produtos que trazem à tona um
pouco de sua identidade ou a apropriação do que é vendido.
Quando falamos sobre identidade nacional, autores como Kajihara (2008) e
Pontes (2013) apontam que essa identidade só se fortaleceu no governo de Getúlio
Vargas durante o Estado Novo, no qual a imagem do país foi difundida
turisticamente pela EMBRATUR e também pelas músicas, filmes, novelas e
produtos. O objetivo principal dessa iniciativa era consolidar a nação e contornar as
consequências negativas da ditadura.
Segundo Centeno (2010, p. 3), “[...] na construção da identidade brasileira, é
possível perceber elementos distintos e até mesmo contraditórios, tal qual foi a
formação cultural do país.” Desse modo, dificultase delinear apenas uma identidade
devido a essa miscigenação, pois o Brasil que tem sua extensão à nível continental
e possui uma multiplicidade cultural e racial.
Portanto, para Michetti (2014), a construção dessa identidade se originou no
“conflito” de pureza versus mestiçagem, por isso conceituar ou definir uma
identidade brasileira seria de fato impossível.
Assim, a identidade nacional brasileira será, desde meados do século XX e
cada vez mais, discursada a partir da ideia “caldeirão de culturas”, de mistura,
de mestiçagem, mais recentemente, de diversidade. Ela baseiase justamente
no oposto da unidade que, em princípio, conformaria sua identidade
(MICHETTI, 2014, p. 27).

O Brasil está na moda. Com essa reflexão, analisamos o quanto o país esta
sendo visado internacionalmente por ter atraído diversos eventos, fato este devido à
alteração na imagem brasileira no exterior e como essa imagem está sendo
expressada pela moda para assim, atrair o turista em potencial.
Dessa forma, abordaremos o uso da identidade cultural brasileira na moda
que é considerado como brasilidade, no qual faz relação com as imagens descritas

na primeira parte deste capítulo e isso denota com os famosos estereótipos que se
transformaram em uma “moda clichê”.

2.2.1 A moda brasileira e o apelo à brasilidade

Brasilidade é um dos termos mais complicados de serem compreendido. Com
a atualidade, a brasilidade seria a junção de aspectos bem brasileiros em algo. Mas,
o que seria de fato brasileiro?
Michetti (2014) diz que a construção de uma ideia de brasilidade se originou
com a antropofagia dos modernistas, com o livro “Casa Grande e Senzala” de
Gilberto Freyre e o “jeitinho” brasileiro de Sérgio Buarque de Holanda. Mesmo que
algo denominado brasileiro seja bem antigo, ainda é de fato presente até os nossos
dias.
Centeno (2010, p. 27) define a brasilidade como propriedade que distingue o
brasileiro e o Brasil de outros países, assim, deve se utilizar “imagens e
representações sobre o país que falariam sobre seus pretensos atributos e
definiriam seu caráter, sua identidade com relação a outras identidades imaginadas
como diferentes da brasileira.” Assim, caracterizar uma identidade para uma moda
brasileira é quase inalcançável, devido a identidade nacional ser uma diversa e a
amplitude da moda.
Quando falamos de moda com identidade nacional, alguns questionamentos
são possíveis. O primeiro deles é que a moda é muito ampla para ter uma
nacionalidade. Além disso, pode ser dito que pela lógica a moda com
identidade nacional é feita pelos estilistas brasileiros, porém, tratando o tema
“identidade nacional brasileira” como algo reconhecível pela sua brasilidade,
porém diferente dos que não a possuem, é difícil confirmar essa afirmação
(PRADO, 2012, p.1).

A moda é imagem, sensação, sentimento, personalidade. Pensando assim,
logo interligamos a moda com o imaginário do consumidor e a imagem que lhe é
transmitida. A moda, por se aproximar da ideia de consumo, traz uma reflexão de ter
apenas esse ponto de vista.

A autora Iwancow (2006, p. 1) define a moda como algo que vai além do
consumo, pois ela é resultado do gosto ou significado, então, “reflete os costumes e
os valores da sociedade, num determinado momento da história. Por isso, também é
considerada como um fenômeno social e cultural”.
No entanto, o consumo também esta atrelado à cultura de um lugar ou de um
sujeito, no entanto tem outros significados como uma forma de se ter um estilo e até
mesmo, uma identidade social. Sob o mesmo ponto de vista, Centeno (2010, p. 19)
relata que:
É possível perceber, então, que a cultura é profundamente ligada ao consumo
e, algumas vezes, dependente dele. Sem os bens de consumo, as sociedades
desenvolvidas modernas perderiam instrumentoschave para a reprodução,
representação e manipulação de suas culturas. Os mundos do design, da
publicidade e da moda, criadores desses bens, são eles próprios importantes
autores de nosso universo cultural, atuando, continuamente, para moldálo,
transformálo e lhe dar vida.

É na pósmodernidade e com a globalização que a moda eclode de modo
positivo. Novos hábitos e comportamentos são resultados dessa nova moda, no qual
o que antes era escolhido pelo gosto, agora é escolhido pelo o que “está na moda”,
ou seja, ao que se torna popularizado.
Desde 1960 que a moda vem trazendo a brasilidade como forma de
inspiração na criação de coleções, mas de forma bem minimizada. A Rhodia foi um
exemplo claro que antecedeu muitas outras marcas brasileiras, no qual trabalhou a
imagem estereotipada do Brasil daquela década. Como temática, utilizava motivos
da natureza e, também, o futebol.
Antes dos anos 1990, a moda ainda estava sem nenhuma força de
concorrência e sem aspectos criativos. O que era produzido não tinha um diferencial
dentro do mercado da moda e não faziam uso de elementos materiais da nossa
cultura. Os brasileiros passaram a conhecer algumas marcas especializadas que
assim, deram um pontapé na moda brasileira. Dentre estas marcas estão: Dijon,
Company e a Dimpus, voltada ao público jovem. No Rio de Janeiro destacaramse
Andrea Salleto e Maria Bonita, em Belo Horizonte, a Patachou e a Allegra e em São
Paulo, a Armazém, a Fórum (criada em 1981), a Tráfico, a Nessa César, a Zoomp e
a Giovanna Baby (PALOMINO, 2003, p. 37).

Devido problemas no Plano Collor (1990  1993), a situação econômica do
país vivia num caos. Com flutuação cambial, inflação e mudança de moeda para o
cruzeiro, prejudicou a exportação de empresas ligadas à moda, que ocasionou na
diminuição do preço de peças da concorrência.
Nesse mesmo ano, o então presidente Fernando Collor, decidiu efetuar uma
abertura comercial para importações que resultou na queda de empresas brasileiras,
dentre elas, as empresas do ramo da moda. Porém, essas empresas tiveram de se
ajustar a essas reformas, principalmente na área mais primária da moda: a
confecção e o comércio têxtil. Com a concorrência internacional, as empresas
tiveram de rever as estratégias mediante esses acontecimentos.
Entre 1992 e 1997, a moda carregou esse peso e agonia no qual acarretou
na falência de algumas empresas do setor têxtil onde “pelo menos 773 empresas da
área têxtil fecharam, e mais de 1 milhão de pessoas perderam o emprego”
(PALOMINO, 2003, p. 38).
Dez anos depois da catástrofe da Era Collor, a moda se tornou madura e um
pouco menos voltada ao clichê, isto é, “uma interpretação mais contemporânea e
menos caricata da cultura nacional.” (CENTENO, 2010, p. 61).
Com a visibilidade que o Brasil adquiriu, o gosto das pessoas pelo país
cresceu. Muitos que não conheciam, passaram a querer conhecer e aprender mais
sobre o povo e a cultura brasileira. Esse fascínio pelo Brasil atingiu diversos setores
que começaram a utilizar a imagem ou algo que remetia o Brasil em produtos e
serviços.
É com esse pensamento que a moda se apodera da brasilidade. Mesmo que
seja algo complexo, é a partir da identidade nacional que se mantém uma
brasilidade, mesmo que em grandes proporções ou sem um padrão específico.
Nos grandes centros urbanos, tanto nos artigos das marcas de luxo quanto
nos produtos populares notase a utilização de referenciais de brasilidade
como importantes elementos a serem manipulados pelos consumidores.
Pacotes de turismo, produtos de beleza, alimentos, móveis, objetos, roupas e
jóias  grande parte dessas opções está conectada à nova realidade do
mercado: valorizar o local como prerrogativa para se destacar no cenário
global (CENTENO, 2010, p. 55).

Dessa forma, percebese que independente do valor do produto ou da marca,
s elementos referenciais do Brasil está inserido nos produtos em questão, seja da
pertencente à moda ou não.

2.3 NATUREZA VERDEAMARELA: REPRESENTAÇÕES DA IMAGEM DO PAÍS
NA MODA CLICHÊ

Muito se ouve dizer que a moda brasileira ainda não se encontrou em sua
totalidade. Mesmo com seu crescimento, especialistas definem as tendências do
país ainda como uma cópia do que vem de fora. Com isso, muitos estilistas definem
um parâmetro com “toque brasileiro” para então trazer o Brasil para suas criações, o
que Palomino (2003) chama de “herança cultural e DNA”. Com relação a isso,
Denise Pitta de Almeida (FASHION BUBBLES, 2014) afirma que:
A moda brasileira costuma ser considerada apenas uma cópia das coleções
do grande eixo fashion  Paris, Milão, Londres, Nova Iorque, Tóquio  sendo
constantemente desvalorizada em detrimento desse eixo, como se o brasileiro
não tivesse uma identidade própria ou cultura de valor. (FASHION

BUBBLES, 2014)

Os autores Philip Kotler e Kevin Lane Keller (2006) quando citam a
importância da imagem de uma marca, utilizam um conceito chamado Brand Equity6
que está baseado no cliente do produto/serviço. É necessário um Brand Equity
positivo para que haja um resultado proveitoso tanto para a marca, quanto para o
país de origem.
A imagem que a marca representa e reproduz é de grande relevância não
apenas como vantagem competitiva, mas também é a partir dela que o cliente vai ter
um contato mais próximo com o que a marca quer transmitir para seu cliente. Dessa
6

Brand Equity é um termo criado por Kotler e Keller (2006) que afirma que o valor agregado em
relação ao produto/serviço se refere ao modo que o consumidor pensa e sente sobre a marca. Por isso,
“uma marca possui Brand Equity baseado no cliente positivo se os consumidores reagem mais
favoravelmente a um produto e à forma como ele é divulgado quando a marca é identificada de que
quando ela não é identificada. De maneira análoga, podemos dizer que a marca possui Brand Equity
baseado no cliente negativo se os consumidores reagem menos favoravelmente à atividade de
marketing da marca sob as mesmas circunstâncias” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 271).

forma, ao utilizar a imagem de um país, devese pensar como brasileiro e como o
estrangeiro vai visualizar esse produto.
A imagem da marca lida com as propriedades extrínsecas do produto ou
serviço, incluindo as formas pelas quais a marca tenta atender às
necessidades psicológicas ou sociais do cliente. (…) A favorabilidade da
percepção do país de origem deve ser considerada tanto na expectativa
doméstica como da estrangeira. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 691).

Com a utilização da imagem do país de origem por meio da moda, podemos
dizer que este é um caminho para refletirmos a moda como formadora de
identidades nacionais. Em outras palavras, Centeno (2010, p. 4) diz que é a partir de
três referenciais  “mercado, reconhecimento e autoria” – que podemos mostrar o
caminho que a moda constrói na sociedade.
No início do século XXI, a moda tem em sua essência a necessidade de
ampliação de seu mercado. Assim, Sutter (2012) relata que é nesse período que se
tem a inserção de referências brasileiras na moda produzida. Um grande exemplo
desse momento foi o uso constante da bandeira brasileira como evidência de nação.
A apropriação da brasilidade foi dividida por Centeno (2010) em três
categorias que são feitas pelo mercado, incluindo a moda. Estes são:
✦ “Os velhos repaginados”  Seriam produtos que fazem uso do artesanato e

produtos tipicamente brasileiros, como: crochê, bordados, rendas, fuxicos e
retalhos. Além destes, os designers começaram a utilizar depois da década
de 1990, a chita e temos o sucesso das sandálias Havaianas;
✦ “Os simbólicos nacionais”  Fazem menção direta ao nacionalismo por meio

das cores verde e amarela, principalmente, a bandeira do Brasil e o uso
frequente da natureza, que remete ao tropicalismo.
✦ “Temáticas ligadas ao país”  São elementos que rapidamente sugerem ao

espectador a ligação direta com o Brasil. Exemplo disso são as estampas de
praias, coqueiro, favelas, samba e Carmen Miranda.
A partir dessa classificação idealizada por Centeno (2010), podemos
relacionar certos elementos da brasilidade como pertencentes ao patrimônio cultural

brasileiro. Dessa forma, observamos o que a moda e a cultura têm em comum,
resultando numa maior propagação da imagem do país.
Aquilo que era reconhecido como elemento de festas populares ou
determinada atividade local, foi inserido e readaptado pela indústria da moda. De
certa forma, podemos compreender que as três categorias definem o que seria um
tipo de moda clichê, que apenas insere em suas criações temáticas que sugerem
uma imagem previamente fixada e estereotipada do país.
Quando falamos em moda clichê dizemos que seria a criação da moda com
intensa relação com o que faz lembrar o país ou aquilo que seria o próprio Brasil.
Um dos pontos denominado por Centeno (2010) está o uso do artesanato brasileiro
na moda. Este primeiro aspecto é, em partes menos clichê que os outros abordados
pela autora.
A moda está vinculada a alguns segmentos do turismo, como o turismo de
negócios e o turismo Cultural.7 Em relação a este último segmento, o Ministério do
Turismo define a utilização de evidências brasileiras como um diferencial em relação
à produção e também, como forma de promoção.
Os elementos do patrimônio cultural de um lugar se constituem em aspectos
diferenciais para o desenvolvimento de produtos e para a promoção dos
empreendimentos, isso pode ser feito através de restaurantes e ambientação
dos equipamentos, nas programações de entretenimento com manifestações
culturais autênticas (BRASIL, 2010, p. 16).

Relacionamos o artesanato como o principal aspecto da brasilidade na
categoria “velhos repaginados”. A aplicação do artesanato na moda transforma essa
atuação e agrega valor ao patrimônio cultural nacional. Sendo assim, traz bons
resultados para o Brasil por estar relacionada com a imagem do país dentro da
moda.
O artesanato é um dos patrimônios mais importantes da nossa cultura.
Entretanto o artesanato é emblemático quando se pensa em Brasil, pois é uma
nação com uma diversidade cultural significante e possui este conhecimento

7

“Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de
elementos significativos do patrimônio histórico e culturais, valorizando os bens materiais e imateriais
da cultura.” (BRASIL, 2010, p. 15).

recebido e transformado a partir das raízes indígenas, africanas e negras. Nele,
temos a difusão do patrimônio artístico, histórico e cultural do Brasil.
Cada vez mais marcas vêm introduzindo um pouco da arte brasileira em suas
coleções. Estilistas como Ronaldo Fraga, Lino Villaventura, Carlos Miele e Walter
Rodrigues são parceiros de cooperativas de artesanato para criar peças para suas
coleções. Walter Rodrigues (Figura 19), estilista de altacostura, mistura o mais
luxuoso com artesanato, desde bordados de ponto cruz e, rendas até bordados
elaborados de artesãs do Nordeste.
As cooperativas que trabalham em conjunto com as marcas e estilistas
demonstram que a promoção deste patrimônio cultural não apenas ajuda o país
como destino cultural, mas também investe em conservação e restauração desses
conhecimentos. Com isso, a moda conversa com a comunidade e produz uma moda
com mais versatilidade e originalidade. Conforme o Ministério do Turismo,
A promoção do patrimônio cultural de uma sociedade, sua restauração e
conservação devem ser geradoras de trabalho e renda para o conjunto de
seus membros. Há um vasto campo de trabalho para o governo e as
organizações praticarem a interpretação com a comunidade: ações como
oficinas de artesanato, artes e ofícios, oficinas de restauro, oficinas de
letreiros, concursos de melhor fachada ou quarteirão, pesquisa para conhecer
melhor o perfil do visitante e turista, formação de guias criativos, resgate da
história oral com os mais velhos para formar contadores de histórias, cursos
especiais para taxistas, um processo permanente de qualificação e
atualização de quadros locais para bem receber os visitantes e bem proteger
o seu lugar (BRASIL, 2010, p. 70).

Figura 19: Detalhes de um vestido de Walter Rodrigues
Fonte: Blog Sigbol Fashion (2013)

Já Miele, considerado por Suzy Menkes do jornal The International Herald
Tribune como “mestre do delicado trabalho artesanal”, tem uma parceria com
cooperativas de artesanato do Rio de Janeiro e São Paulo, que trabalham com
fuxicos, crochês, patchwork e nozinho (Figura 20)

Figura 20: Verão 2014 da coleção Carlos Miele
Fonte: ABEST (2014)

A cartilha veiculada pelo Ministério do Turismo, “Turismo Cultural: orientações
gerais” afirma a importância da cultura brasileira e suas manifestações, sendo o
artesanato uma das três principais. Os resultados da pesquisa do Mtur revelam que
o artesanato brasileiro está inserido na imagem cultural que o turista tem sobre o
Brasil, apontando que “a musicalidade, as danças e a hospitalidade foram
destacadas como as características mais expressivas (60%), seguidas das
manifestações populares (47%), artesanato e gastronomia (30%).” (BRASIL, 2010,
p. 43).
Além do artesanato conceituado internacionalmente, nessa categoria temos
dois produtos de destaque depois dos anos 90: a chita – tecido de algodão com
pequenas flores  e as Havaianas.
Sendo uma marca genuinamente brasileira, a Havaianas começou seu caso
de sucesso não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Por causa de serem
fabricadas com borracha, as sandálias eram ligadas ao popular e ao simplório,
porém com mudanças no design, os consumidores tiveram um novo olhar sobre as
Havaianas. A marca tem diversas lojas em todo o mundo e está nos pés de grandes
personalidades. Na visão de Centeno (2010),
Entre os cases de maior sucesso do mercado brasileiro, o das Havaianas já
não se constitui em novidade. As sandálias de borracha, que calçaram os pés
das massas brasileiras até boa parte dos anos 1980, sem maior expressão no
mercado da moda, transformaramse, na década seguinte, em fetiche
nacional e internacional, passando a calçar os pés não apenas dos famosos
brasileiros, mas também das celebridades do resto do mundo. Inspirada na
Zori, sandália tradicional japonesa, as Havaianas nasceram em 1962
(CENTENO, 2010, p. 98).

O segundo aspecto sobre o uso da brasilidade são “os simbólicos nacionais”.
Conforme a descrição formulada, as Havaianas também fazem parte dessa
categoria. Para mostrar a força do efeito do país origem na personalidade da marca,
ela incluiu a bandeira do Brasil no design das sandálias em uma coleção especial
chamada “Havaianas Brasil” (Figuras 21 e 22).

A tematização abordada nessa categoria também é descrita pelo Mtur como
produtos que interpretam o mundo, nesse caso o país, Brasil. A associação da
história do lugar, a bandeira, as cores verdeamarela, servem para mostrar “o
patrimônio tangível e intangível do ambiente visitado, é uma forma de ampliar o
conhecimento, possibilitar a fruição e emocionar o visitante.” (BRASIL, 2010, p.16)

Figura 21: Havaianas e sua associação com a
bandeira do Brasil.
Fonte: Havaianas, 2014.

Figura 22: As sandálias em versão verdeamarela.
Fonte: Havaianas, 2014.

Esse aspecto mais nacionalista da moda que utiliza as imagens de
simbolismos brasileiros, não é muito bem recebido pela população, pois os produtos
sempre ficam com aparência de souvenires e os mesmos são mais usados em
época de Copa do Mundo.
Outro exemplo famoso de artista que faz parte dessa categoria é Gilson
Martins. Carioca, nascido no bairro de Santo Cristo, ele retrata as paisagens
cariocas, que tanto o inspiram em suas peças.
Dentre seus produtos estão bolsas, carteiras, pastas e acessórios para
decoração (Figuras 22 e 23). Os motivos que ilustram essas peças retratam a Lapa,
o Corcovado, o Pão de Açúcar, o calçadão de Copacabana e, além dos atrativos
turísticos, voltamos à imagem do futebol, representado pela estampa de bola de
futebol criada por Martins.

Figura 22: Mochila com Cristo Redentor Figura 23: Bolsa Angelina  peça que
que faz parte da linha Presentes.
ilustra o Rio de Janeiro da coleção Lixo Nobre.
Fonte: Gilson Martins (2014)
Fonte: Gilson Martins (2014)

Em relação a isso, em entrevista com a consultora de moda Regina Martelli,
ela exemplifica o trabalho de Gilson Martins e do arquiteto Chico Gouveia e
concorda que a relação da moda e o turismo por meio das ilustrações dos designers,
pode consolidar a imagem do Rio de Janeiro. Todavia, Regina Martelli afirma que
deve haver um planejamento para este fim.
Mas para isso teria que haver um projeto sério nesse sentido. E não estou
falando só de roupas, tem também objetos, decoração, acessórios. Quem faz
um ótimo trabalho de peças com design carioca é o arquiteto Chico Gouveia,
na loja Olhar o Brasil, em Ipanema. Temos também o Gilson Martins e suas
bolsas com motivos cariocas. Mas isso é pouco. Não podemos esquecer que
a moda hoje em dia é dependente de uma economia forte. Quando ela vai
bem, a moda cresce. Quando vai mal, a moda míngua. Afinal, ela precisa de
investimentos e patrocínio. (MARTELLI, 2014)

A terceira categoria denominada por Centeno (2010) chega ser um pouco
parecida com a categoria anterior. “As temáticas ligadas ao país” estão mais
relacionadas com os ícones famosos de uma localidade. Dessa forma, estes
“recursos compõem uma terceira categoria de produtos: a dos que trabalham com
temas e inspirações, elementos facilmente identificados e reconhecidos, que

estabelecem, por isso, uma ligação direta com a noção de brasilidade.” (ibidem,
2010, p. 99).
Quando pensamos em Brasil, a cidade do Rio de Janeiro é o lugar que tem a
maior quantidade de elementos do imaginário nacional, sendo a favela e as praias
os mais conhecidos internacionalmente.
As marcas, estilistas e designers, a partir dessas inspirações, criam peças
com elementos inspirados em parte da cultura e do cotidiano do brasileiro. Porém,
alguns deles são apenas familiares para os próprios brasileiros. Um exemplo seria a
utilização da embalagem do Biscoito Globo como estampa de vários produtos, como
pela marca BlueMan que fez uma estampa para biquínis e a Limits fez uma
bermuda, ambos em 2008.
Outro ponto interessante é como o souvenir tem vindo como referência na
criação da moda e está inserido nessa categoria. A Blue Man, citada anteriormente,
já fez uma coleção com estampas de fitinhas do Senhor do Bonfim e garrafinhas de
areias coloridas do Nordeste.
A natureza também tem um lugar cativo em qualquer forma de apropriação da
brasilidade. Praias, coqueiros, aves, frutas e folhagens são as imagens mais
reproduzidas nas passarelas.
Ronaldo Fraga (Figura 25), estilista conceituado e defensor da utilização da
temática Brasil e de elementos artesanais nas roupas, cria outra forma de moda
ligada ao país. Este estilo seria a inserção de partes de nossa cultura material e
imaterial, como uma coleção inspirada no Cangaço e em Guimarães Rosa. Já a
Alexandre Herchcovitch fez uma coleção sobre as festas juninas.

Figura 25: Coleção Carne Seca do estilista Ronaldo Fraga no SPFW 2013
Fonte: Site Feira Francal (2013).

Sobre a tematização, o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010, p. 71)
esclarece:
A tematização é entendida como o processo de ressaltar a identidade cultural
de determinados produtos a partir de aspectos que mereçam destaque e
facilitem o reconhecimento pelo público. A escolha do tema deve considerar

as características essenciais do atrativo, um ritmo musical, um personagem
singular, um momento histórico ou um evento econômico específico.

Como foi mencionado no primeiro capitulo, Carmen Miranda se tornou ícone
de brasilidade por causa de sua alegria e por seus figurinos desenhados por Alceu
Penna. Não só na década de 30 que Carmen fez sucesso, mas até hoje a moda tem
a imagem da cantora como sinônimo de brasilidade e inspiração.
A marca carioca Salinas e a cearense Água de Coco já criaram coleções que
não apenas faziam uso do estilo da cantora, como também usaram a imagem da
musa (Figuras 26 e 27).

Figura 26: Coleção Verão 2006 da marca Salinas
Fonte: Site Glamurama (2014).

Figura 27: Desfile da Água de Coco e sua
estampa de bananas.
Fonte: Site Pure Trend (2014).

Todavia, ressaltamos que o patrimônio cultural de um país é de importância
ímpar na promoção de um destino, mesmo que o mesmo seja relacionado à uma
imagem fixa, uma imagem estereotipada. De fato, os aspectos e características da
brasilidade adotada pela moda retratam aquilo que o turismo também divulga.
Mesmo que, em alguma categoria, a moda caricata mostre um produto que
remeta a um souvenir, a moda tem muito mais a mostrar do que aquilo que é óbvio.
Temos muito mais para mostrar, tanto na moda quanto no turismo. Afirmamos, com
isso, a importância do uso da imagem do Brasil na moda, pois esta tem sido um
importante meio de divulgação da arte e da cultura brasileiras, valorizando a um só
tempo o turismo nacional, a moda e o próprio país.

3 A MODA E O MERCADO TURÍSTICO

Atualmente, o mercado da moda é um dos setores que mais se desenvolvem
economicamente, assim como o turismo nos últimos anos. Porém, diferentemente do
capítulo anterior, discutiremos a moda brasileira e seu potencial de crescimento sem
estar atrelado aos elementos da brasilidade e às características voltadas ao
folclórico.
Por certo, ainda temos muito a alcançar em termos de reconhecimento
internacional no setor fashion. Neste capítulo, trataremos a visão sobre a análise de
um documentário sobre moda brasileira e também, a integração da moda e o
turismo. Essa relação acontece por meio de eventos de divulgação turística
realizadas pelo Ministério do Turismo e a EMBRATUR e por dois grandes eventos
de moda no Brasil: o São Paulo Fashion Week e o Fashion Rio.

3.1 O TURISMO E A MODA NO RIO DE JANEIRO
O Rio de Janeiro é considerado a imagem simbólica do Brasil no mundo, um
verdadeiro cartãopostal. No que se diz respeito ao Turismo, seus atrativos naturais
e históricos criam associações ao que é produzido aqui, como é feito na moda.
O mercado turístico no Rio de Janeiro cresce a cada ano, demonstrando o
quão importante é o setor turístico para a cidade, principalmente para o receptivo.
Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Eventos, a ABEOC, o
gasto dos turistas estrangeiros no Brasil em 2014 foi de US$ 380 milhões. Esse valor
ultrapassou em 143% em relação à mesma época em 2013 e foi maior que os
gastos dos turistas na Copa da África do Sul, no qual totalizou em 258 milhões
(ABEOC, 2014).
Durante a Copa do Mundo, o Rio de Janeiro ficou atrás de São Paulo no total
de gastos dos turistas. Em São Paulo registrouse um total de 59 milhões com
aumento de 77% de 2013 para 2014 e no Rio foram cerca de US$ 28,9 milhões com
aumento de 206% em comparação ao ano anterior (ABEOC, 2014).
Outro ponto a ser referido é o poder de atratividade da cidade do Rio de
Janeiro. Seu povo e suas belezas naturais fazem com que o turismo seja uma área

significante para a cultura local e o seu desenvolvimento socioeconômico. Com isso,
fica mais evidente essa importância quando o turismo é integrado a outros setores.
A atividade turística atinge diversas camadas da sociedade, além de
incentivar a criação de diversos projetos sociais nos quais o turismo é o
objetivo maior. A esfera econômica é contemplada pela atividade em
consequência da importância cultural e social que esta tem. A partir do
momento que o turismo atinge os mais diversos setores o crescimento
econômico da cidade é evidente (VIRKKI, 2008, p. 34).

Os impactos negativos e positivos de infraestrutura são de fato pontos
importantes a serem solucionados. De acordo com dados de pesquisa realizada na
Copa das Confederações (2013) pelo Observatório de Turismo da UFF, temos as
seguintes notas (no qual 1 = péssimo e 7 = excelente) sobre a infraestrutura
turística, escolhidas por turistas estrangeiros: Hospitalidade (6,4), locais de
alimentação (5,7), meios de hospedagem (5,9), informação turística (5,6),
sinalização turística (5,4), preços (4,0), qualidade de serviços (5,5), segurança (5,6),
limpeza pública (5,1) e acesso e transporte (5,4).
Podemos perceber que com exceção da hospitalidade, a infraestrutura do Rio
de Janeiro ainda não está pronta para um turismo internacional de qualidade.
Problemas essenciais como segurança, meio de hospedagem e acessibilidade, são
quesitos que fazem com que a atividade turística tenha um bom resultado e maior
atratividade. Dessa forma, a integração dos dois setores é de grande valia para que
ocorra esse desenvolvimento e assim, uma nova visão da atividade turística.
O planejamento turístico do Rio de Janeiro deve levar em conta todos
aspectos econômicos, sociais e culturais presentes na realidade da cidade. A
integração de setores é importante para um bom funcionamento da máquina
pública, pois provoca a sinergia na economia, além de fortalecêla em
determinada localidade (VIRKKI, 2008, p. 35).

É a partir dessa apropriação da moda e dos atrativos turísticos, sociais e
culturais, que temos a difusão dessas imagens do país em forma de produtos.
Pensar em moda brasileira é sempre ter em mente a moda beachwear8 e o jeans. O
Rio de Janeiro sempre foi o grande ícone turístico do Brasil no exterior, com isso a
essência de sua história e de seu povo é refletida nas coleções de moda. A partir
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Moda praia ou, em tradução livre, roupa de praia.

daí, o Rio começou a ser imagem e inspiração para diversas marcas
comercializadas no Brasil e no mundo.
A moda praia e o jeans são as duas criações que mais são produzidas para
exportação e, segundo o turista estrangeiro, esses são os produtos que mais
associam ao povo brasileiro, principalmente o Rio de Janeiro. (LEITÃO, 2007, p.
245) Marcas como Salinas e BlueMan (Figura 28) levam em sua estratégia de
marketing, o estilo brasileiro e atrativos turísticos em seus trajes através do uso da
imagem do país.

Figura 28: Imagem do Cristo Redentor e os Arcos da Lapa em estampa da BlueMan
Fonte: UOL Mulher Moda.

Em outras palavras, a influência da história do Rio de Janeiro e de sua
história, mostra o poder de inspiração que traz algo único para novas marcas da
cidade e um diferencial. Os regionalismos são recorrentes em marcas brasileiras,
que nos mostra algo característico do local ou da identidade cultural, ou seja,
enquanto no Nordeste brasileiro a moda é mais artesanal e folclórica, no Sudeste há
mistura da Bossa Carioca – como faz Isabela Capeto – e o espírito cosmopolita e
contemporâneo de São Paulo, como faz Alexandre Herchcovitch.
A FARM foi fundada em 1997 e em sua “essência” tem a “alma” carioca: “ser
carioca é mais que um registro de nascimento, é um estilo de vida” (MARKETING

VIEWER, 2014). A identidade da marca abrange mais o público feminino e é sempre
colorido, alegre, com estampas modernas, espírito jovem e que pensa na
sustentabilidade. É baseada na moda balneário, direcionada à Zona Sul do Rio,
onde se originou a primeira loja da FARM.
Além do Rio de Janeiro, a marca associa às suas estampas outros países do
mundo como inspiração para coleções especiais, dentre elas estão: Bali, Japão,
Espanha e outros. Na pesquisa de criatividade para a marca, busca inspirações em
temáticas de grandes ícones culturais e até nos estados brasileiros.
Para fortalecer a identidade da FARM, ela faz parcerias que ajudam a
divulgação desse estilo que a marca tem e leva isso para seus produtos. As
Havaianas

são

vendidas

pela

FARM

e

têm

estampas exclusivas, são

comercializadas nas lojas da marca. Porém além das sandálias, também fazem
parcerias para produções de objetos de papelaria e decoração.
Assim como em um plano geral “tudo se completa” indicando uma
maximização do prazer, alguns grupos de itens podem ganhar contornos
particulares, como o formado pelos itens Flamengo, funk e Havaianas, aqui
categorizado como “pop”. Estas unidades conjugam um aspecto popular ao
style de quem soube reconhecer o lado cool de elementos originariamente
identificados a contextos populares e que ganham novas trajetórias no tecido
social [...] O imaginário da cultura carioca como “lugar do encontro” e de
aproximação de diferenças se evidencia aqui como um dos aspectos do
universo FARM (PEREIRA; BARROS, 2012, p. 851).

O Zé Carioca, ícone do Brasil e do Rio de Janeiro, lançado pela Disney, nos
anos 1940, se tornou parte da marca e é um dos “[...] personagens mais queridos do
imaginário pop com a cara da Farm.” (FARM RIO, 2013)
Outra marca que faz uso da personalidade e elementos do lugar é a Osklen.
Diferentemente da visão da FARM, Oskar Metsavaht  estilista e criador da Osklen –
mostra em suas criações, um Rio de Janeiro ainda mais voltado ao Sol e Praia,
porém com um olhar mais moderno e original por ter sido pioneira na inserção do
estilo carioca na moda. Segundo Robic (2011), Oskar diz que apenas se consegue
transmitir a essência de uma identidade quando é feita por meio de imagens fortes e
presentes no imaginário.
Existe, sim, um estilo de vida predominante, e essa característica consegue
ser expressa através da construção do imaginário, por meio de uma seleção

de imagens muito forte. A emoção que me vem em relação ao espírito carioca
é um sentimento de atualização, que não é necessariamente moderno, mas é
contemporâneo, contudo o que acontece – uma coisa quase transnacional –
não tem pátria, não é brasileiro, não é europeu (ROBIC, 2011, p. 24).

Como principal inspiração, tem o bairro de Ipanema como pano de fundo de
fotos publicitárias e denomina o bairro em suas estampas de “United Kingdom of
Ipanema”.
O poder de influência da paisagem, dos atrativos e da cultura local traz uma
personalidade especial do lugar que a marca quer inserir nas coleções. Essas
marcas cariocas citadas têm como principal estímulo para a identidade da marca, o
estilo de vida carioca. É válido destacar que:
O estilo de vida carioca foi citado diversas vezes como fator que dá identidade
à moda produzida na cidade. Frequentemente associado à descontração do
clima da cidade, que incita o comércio deste cidadão com a praia e ao
interesse estrangeiro na produção local, esse jeito de viver do carioca é
particular e diferente de outras regiões do país (VIRKKI, 2008, p. 44).

Como podemos observar, a moda praia é a mais presente na moda brasileira,
pois veicula o nosso jeito de viver, devido a isso as imagens referentes às mulheres
sempre eram com biquínis nas propagandas turísticas. Isso se reflete na análise de
2004, feita pela EMBRATUR, que cita a importância da preocupação da imagem do
país, e um dos resultados obtidos foi que a motivação do turista estrangeiro de viajar
para o país ainda é o turismo de sol e praia.
A partir de 2010 e nos anos seguintes para que o Brasil não seja apenas
reconhecido neste segmento turístico foi um intenso trabalho de divulgação. Em
seguida, para uma nova estratégia de marketing, foi estabelecido o Decálogo Geral
do Brasil que reuniu argumentos de imagem a partir das pesquisas do que a
EMBRATUR queria mostrar para o mundo em suas propagandas, bem como a
criação da Marca Brasil (Figura 29).
Figura 29: Aspectos referentes à imagem do país a partir
da pesquisa feita pela EMBRATUR.
Fonte: EMBRATUR – Plano Aquarela 2020

Depois dos anos 2000, a moda brasileira começou a progredir e a se expandir
junto com a globalização. A criação da Marca Brasil despertou no Mtur a
preocupação com a criatividade brasileira e a divulgação de novos talentos em
muitos setores. Nessa mesma época, temos o início de uma nova fase na difusão da
imagem do país no mercado internacional.
Na esteira desse sucesso o governo lançou a Marca Brasil para promover os
produtos e serviços brasileiros no exterior, um esforço da FIESP, do Ministério
do Desenvolvimento e do Turismo, Ministério do Turismo e do presidente do
EMBRATUR, após pesquisa feita com empresas e estrangeiros que visitaram
o Brasil. O presidente da FIESP disse que a marca vai agregar valor aos
produtos brasileiros. Segundo o ministro do turismo, a marca é fundamental
porque dá forma, cor e visibilidade a um conjunto de sentimentos que nós
sempre tivemos no país (VILLAÇA, 2009, p. 301).

Para exemplificar essa ação da Marca Brasil, nessa época, foram associadas
à promoção do país várias marcas famosas como Penalty, marca de produtos
esportivos e a marca de moda praia Rosa Chá, que produziram mais de duas mil
cangas distribuídas como brindes em eventos turísticos pelo mundo.
Vemos então que além da EMBRATUR utilizar esses aspectos do país como
imagem, esses mesmos pontos são influências para criatividade de estilistas e
designers. Assim, a associação da divulgação turística por meio da moda é, de fato,
imprescindível para a divulgação do país e também, para o estado do Rio de
Janeiro.

3.1.1 A moda brasileira na contemporaneidade

O mercado de moda está em pleno desenvolvimento e sua expansão tem
avançado muito nos últimos tempos. A moda é uma área que se relaciona
diretamente com a cultura e que se insere na parte de criação, na relação social e
histórica e no consumo de um grupo ou localidade.

Diferentemente

do

capítulo

anterior,

apresentaremos

– segundo o

documentário analisado – o ponto de vista de grandes estilistas a respeito do uso
dos elementos da nossa brasilidade e à visão folclórica dessa moda.
Muito se diz que para a moda ser brasileira, devese ir além da associação da
imagem que a marca possui e de suas criações sobre o país de origem. Sendo
assim, definir a identidade nacional dessa moda é quase dizer que não pode existir
ou que, devido a essa reflexão, não existe uma moda 100% brasileira pelo fato do
Brasil ter uma identidade múltipla, como já foi abordado.
A moda brasileira já foi vista como caricata até antes dos anos 2000. Porém,
com o desenvolvimento econômico, a moda avançou em seu processo criativo
mesmo que, às vezes, volte ao tema clichê.
Para confirmar como a moda atual está sendo representada no exterior e em
que estágio o setor se encontra, a imagem do país é associada à moda com relação
ao que ela quer transmitir ou ao que representa. Nos outros países como França e
Itália, a moda tem uma característica que define a identidade daquele lugar, fato que
a moda brasileira tem de forma mais diversa.
Por esse motivo, a TV Cultura e a Miração Filmes produziram um
documentário para televisão chamado “História da Moda no Brasil”, com o apoio do
historiador João Braga. O curta tem duração de 25 minutos e conta com
depoimentos de diversos estilistas renomados no Brasil e no mundo.
O principal ponto a ser ressaltado nessa produção é que se existe uma moda
brasileira. A maioria dos estilistas que expuseram sua opinião, comentaram que não
há como existir uma moda brasileira, como disse o estilista Tufi Duek:
Não existe moda brasileira, existe moda de influência no Brasil. Moda criada
por estilistas brasileiros, moda inspirada no país seja através da nossa cultura,
nos nossos materiais ou de qualquer outra coisa que você possa se inspirar.
(…) Geralmente é isso que se consegue exportar para fora, isso que as
pessoas querem ver é isso que eu acho que é criar uma moda brasileira (DA
MODA NO BRASIL, 2009).

A fala do estilista Tufi Duek diverge da opinião sobre a moda brasileira,
refletida pelo estilista mundialmente conhecido, o paulista Alexandre Herchcovitch.

Ele argumenta que não é necessário usar a brasilidade para mostrar ao mundo algo
corriqueiro:
Falando de individualidade, eu entro no Brasil. Eu considero que minha moda
é brasileira, só pelo fato de eu ter nascido aqui. (…) Eu tenho recordações
brasileiras e de coisas que eu vivi aqui. Então a minha moda ela já tem um
resultado brasileiro porque está sendo feito aqui e porque eu sou brasileiro.
Quer dizer que não preciso incluir ícones e temas folclóricos para dizer que é
brasileiro. [...] Ter identidade brasileira, ótimo, nós temos porque nós somos
brasileiros. Agora, a individualidade de cada marca vai fazer com que ela seja
consumida (DA MODA NO BRASIL, 2009).

Outro ponto abordado, é que o brasileiro não se veste como a moda que o
estilista local mostra em suas criações, como diz Ronaldo Fraga.
É só pensar assim, o carioca se veste como a Isabela Capeto faz? Ou o
paulista como Alexandre Herchcovitch faz? Ou o cearense como Lino
Villaventura faz? Eu acho que não é isso. São olhares individuais sobre uma
cultura que é muito maior (DA MODA NO BRASIL, 2009).

A partir da apropriação dos aspectos característicos do lugar, adicionado à
imagem como referência de criação, Walter Rodrigues cita a relevância do espaço,
da cultura e até do clima no momento de inspiração e descarta a visão antiga e
caricata e o uso de clichês antes realizados.
Eu acredito muito na questão do entorno, como eu sempre falo. O calor que
atinge a gente por 8 meses nesse país, isto nos faz diferente do europeus, só
isso já é um ponto independente se a gente vai por periquitos ou papagaios.
Essa diferença já está embutida no nosso DNA. A moda brasileira vai existir
porque ela é feita por brasileiros, não porque ela usa elementos folclóricos e
culturais. Não há necessidade disso (DA MODA NO BRASIL, 2009).

Em contraposição, o estilista carioca Tufi Duek confirma que ao utilizar
elementos de nossa cultura, a identidade brasileira é inserida na marca.
Eu ponho samba, carnaval, Maria Bonita e Lampião, o Cangaço, o Pantanal,
as nossas praias. Eu tenho orgulho de dizer que já fiz todas essas buscas
expressionais do Brasil. Hoje todo mundo fala da nossa tropicalidade, do
nosso colorido, da nossa sensualidade. (…) Eu me sinto orgulhoso em dizer:
Eu faço parte da história da moda no Brasil (DA MODA NO BRASIL, 2009).

A jornalista de moda Regina Guerreiro observa que, por motivo da nossa
diversidade e nossas origens, é possível que essas características sejam nosso

diferencial. Ou seja, a nossa vulgaridade natural, a sensualidade e o exagero tão
presentes no brasileiro que nos transformam em um dos maiores símbolos da moda
internacional, são traduzidos em produtos como o biquíni e o jeans.
Essa nossa vulgaridade, essa nossa cafonice é encantadora na Europa. Então
seja essa a marca Brasil, por que não? Essas cores exageradas, essa ginga,
vai ver que isso é a moda Brasil e não está ainda declarado. Mas vai ver que
essa ideia vai se cristalizar e vai ficar sendo isso. (DA MODA NO BRASIL,
2009)

Já para a consultora ítalobrasileira Constanza Pascolato, essa sensualidade
é a realidade do nosso país, porém é retratada com estereótipos:
Toda a vez que a gente entra no hippiechic, é um sucesso. Porque é o que a
mulher brasileira ainda vive, em termos de estética que não é uma crítica, é
uma realidade. Porque é mais pele, remete a tudo que é escapismo, é a
imagem que o estrangeiro faz da moda brasileira: sol, calor, sexo. Então, essa
imagem que o estrangeiro tem da gente, que a gente acha ridículo porque é
meio estereotipado. (DA MODA NO BRASIL, 2009)

É inegável que a moda, assim como os filmes que retratam o Brasil, aponta o
país de modo exagerado e sempre voltado ao estereótipo. Dessa forma, seremos
sempre vistos como fomos observados e descrito por Pero Vaz de Caminha.
Segundo comenta Ana Carolina Acom, em sua matéria para o site ModaManifesto,
“O made in Brazil da moda brasileira”.
Algumas marcas buscam temáticas nacionais na confecção de suas roupas,
com o intuito de aumentar suas vendas externas. E isso acaba gerando uma
moda com expressiva utilização de elementos referentes à “brasilidade” para
o consumo interno e para a divulgação internacional. Isso, muitas vezes, é
benéfico para as exportações brasileiras. No entanto, esse tipo de moda
acaba alimentando o clichê do olhar estrangeiro que nos rastreia desde Pero
Vaz de Caminha, sobre essa gente bronzeada, sensual e com artefatos
exagerados que lembram índios ou Carmen Miranda (MODAMANIFESTO,
2014, p.1).

Assim, observamos que é com esse olhar que moda vai construindo seu
espaço no mercado internacional. Inúmeras marcas estão apostando em ter suas
lojas físicas no exterior, uns deles levando essa imagem tropical e exótica do país e

outros com uma imagem mais generalizada, como faz Alexandre Herchcovitch,
Isabella Capeto, Lino Villaventura, Walter Rodrigues e outros. Alguns desses
estilistas são mais famosos lá fora que no próprio Brasil, um exemplo é Carlos
Mielle.
Dessa maneira, muitos designers e estilistas adotam esses elementos
brasileiros para obter um diferencial em meio à moda global. Portanto, para alcançar
uma competitividade devese buscar uma identidade para essa moda a fim de que o
mercado e o público entendam o que a imagem quer transmitir (SUTTER, 2012,
p.133134).
Já em relação à economia, a moda tem obtido bons resultados. No Brasil, a
indústria da moda ocupa um espaço importante na economia brasileira. O mercado
têxtil e de confecção está numa posição privilegiada frente aos competidores
internacionais. O Brasil é o único país da América do Sul a estar no ranking de
produtores têxteis mundial. O país conquistou o 5º lugar na lista junto a potências
asiáticas como Índia, China, Paquistão e Indonésia (GOTEXSHOW, 2014)
Desde 2012, o Brasil tem uma participação ainda modesta no mercado
comercial internacional, no qual estava em 33º lugar no ranking de exportações. Em
importação, na liderança é dos Estados Unidos com 15,50% em produtos e o Brasil
está em 25º lugar, valor não muito diferente da exportação (GOTEXSHOW, 2014)
(Tabela 1).
Tabela 1: Tabela formulada pelo Gotex Show para demonstrar o ranking de exportações e importações
em 2012.
Fonte: GOTEX SHOW (2012)

Segundo o site GoTexShow, a moda em 2012 correspondia a 5,5% do valor
de produção. Todavia, atualmente, o PIB do país do setor têxtil caiu para 5%.9 10
(figura 30)
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Figura 30: Valor de produção brasileiro de 2012 em dólares, feito pelo GotexShow
Fonte: GOTEX SHOW (2012)

O Rio de Janeiro tem alcançado muita visibilidade na moda. Em 2001, o
mercado não oferecia grandes oportunidades para as marcas, questão que hoje não
acontece mais. Na atualidade temos marcas cariocas que estão em grandes eventos
de moda e que leva o Rio de Janeiro em suas produções, como a Farm e a Osklen
já citadas, a Totem, a marca de moda masculina Reserva e as marcas de moda
praia Salinas e BlueMan.
Apesar dessa moda produzida ser muito elevada para o padrão social do
estado, o Rio de Janeiro hoje emprega cerca de 32 mil pessoas, dentre elas
estilistas, designers e costureiras (formais e informais) que são divididas em três
segmentos demonstrados na tabela abaixo. (PREFEITURA DO RIO/ SEBRAE,
2011)

Tabela 2: Total de pessoas empregadas em confecções e facções
Fonte: GOTEX SHOW (2012)

Para ampliar e internacionalizar a moda nacional, foram criadas em 2000, a
TexBrasil – Programa de internacionalização da indústria da moda brasileira – e o
Sistema Moda Brasil. O primeiro tem como meta utilizar dessa internacionalização

como forma de competitividade para enfrentar com estratégias frente à concorrência
do mercado. Já o Sistema Moda Brasil (SMB), criado em 2008 pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), faz parte do plano do
Governo Federal para uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior,
chamado Plano Brasil Maior. Sua função principal é a divulgação da moda no
mercado interno e externo e incentivar a moda com a cultura brasileira inserida,
assim agregase valor aos produtos. Ambos os projetos foram criados pela Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e o segundo
conta com a parceria da Associação Brasileira a Indústria Têxtil e Confecção (ABIT).
De acordo com dados da TexBrasil, os números que a moda tem alcançado
com a indústria têxtil e de confecção desde 2013 mostram o destaque que o setor
tem atingido, favorecendo a economia brasileira. A indústria têxtil ocupa atualmente
o quarto maior parque produtivo de confecção do mundo, é o quinto maior produtor
têxtil do mundo e ocupa o segundo lugar como maior produtor e terceiro lugar de
consumo de denim no mercado internacional (tabela 4) (TEXBRASIL, 2014).

Faturamento:

US$ 53 bilhões

Exportações (sem fibra de algodão):

US$ 1,26 bilhão

Importações (sem fibra de algodão):

US$ 6,76 bilhões

Saldo da balança comercial (sem fibra de
algodão):

US$ 5,5 bilhões

Investimentos:

US$ 1,6 bilhões

Produção média de confecção:

9,8 bilhões de peças

Trabalhadores:

1,7 milhão de empregados diretos

Número de empresas:

30 mil

Percentual de faturamento em relação ao
PIB:

4,10%

Tabela 3: Perfil do setor têxtil e confecção em 2013  Tabela criada pela autora
Fonte: Prefeitura Do Rio/ Sebrae (2011)

Já o SMB afirma que a moda tem trazido mais empregos e empresas para o
país, no qual tem o percentual de faturamento em relação ao PIB: 4,1%, percentual
de faturamento em relação ao PIB da indústria de transformação: 8,6%. No que
tange à balança comercial, as exportações têm o total de US$ 9,6 bilhões,
importações  US$ 8,4 bilhões com saldo de US$ 1,2 bilhões. (SMB, 2014)
Para desenvolver o Rio de Janeiro, a FIRJAN e o SEBRAE fazem parcerias
de apoio para ajudar empresas do setor têxtil e de vestuário. Desde 2001 fazem
esse trabalho e assim ajudam os novos talentos da moda, bem como os eventos
relacionados a essa temática na cidade. O Sistema FIRJAN realizou o Fashion Rio e
criou o SENAI Moda, que além do Fashion Rio, faz o Rio Moda Hype e dois grandes
eventos de moda e negócios, o Fashion Business e o Salão Bossa Nova que
movimenta ainda mais a economia. (PORTAL FATOR BRASIL, 2007)
Desse modo, afirmase a relevância de agregar valor para a cidade por meio
do turismo e da moda não apenas na divulgação do país através da roupa produzida
aqui, mas também por meio de eventos que tenham como objetivo disseminar uma
moda de qualidade e a promoção em outros segmentos turísticos como o turismo de
negócios e o turismo de eventos.
3.1.2 Turismo e eventos de moda
Pensar em eventos logo nos remete a algo divertido, ou seja, lazer. Isso
acontece porque muitos eventos de que participamos no decorrer dos anos sempre
nos marca aquele em que nos divertimos, como por exemplo festas de aniversários,
shows, batizados e casamentos.
Evento é uma reunião de pessoas em um local especial, com data e horário
previamente escolhido para a sua execução. Geralmente, tem como principal
objetivo celebrar e estabelecer contatos de âmbito comercial, cultural, esportiva,
social, familiar, religiosa e científica (ZANELLA, 2008).
O turismo, sendo uma área complexa e sazonal, tem se apropriado dessa
temática com objetivo de visibilidade turística do destino e desenvolvimento
econômico, que se traduz em um novo segmento do setor: o turismo de eventos. O
segmento de eventos abrange diversas finalidades.

Por sua vez, Cesca (1997, p. 15) comenta:
Do ponto de vista das organizações, os eventos podem ser classificados em
institucionais e promocionais (comerciais). De forma mais abrangente, são
considerdos como folclóricos, cívicos, religiosos, políticos, sociais, artísticos,
científicos, culturais, desportivos, técnicos, etc.

Por essa razão, o organizador de eventos precisa focalizar com exatidão seu
públicoalvo, a gestão e o planejamento de seu evento pelo fato de abranger
diferentes objetivos.
Há muitos anos, o termo turismo de eventos se confunde com turismo de
negócios. Portanto, os fatores que motivam os turistas a realizar o turismo é que
definirá se o indivíduo pratica o turismo de eventos ou turismo de negócios.
É inegável dizer que ambos os conceitos têm sido muito utilizados e têm
colaborado para o crescimento econômico de várias cidades e países, evitando o
desemprego, a falência de microempresas, a queda de faturamento de empresa e
alteração dos preços, que ocorria em relação à sazonalidade e baixa temporada
(BRITTO; FONTES, 2002).
O turismo de eventos está diretamente vinculado ao marketing de um destino.
O objetivo principal que o turismo de eventos deve exercer é no desenvolvimento
turístico da região e tal atitude varia conforme a estratégia turística geral a ser
alcançada (ALLEN et al., 2008).
Uma das estratégias nesse segmento é atuar na sazonalidade local. Dessa
maneira, captamse eventos para a região em períodos de baixa estação para que a
demanda turística seja tenha um número uniforme durante todo o ano.
Segundo dados sobre demanda turística internacional da EMBRATUR
(20052011), a motivação “eventos” tem 26,1%, o que é praticamente mais da
metade da porcentagem relacionada a motivação “lazer” com 51,9%. Em 2007, a
porcentagem chegou a 28,5%. Em 2010, a motivação "lazer" chegou a 46,1%
"enquanto 23,3% vieram a negócios, eventos e convenções e 30,6% vieram por
outros motivos”, destacandose o Rio de Janeiro que lidera como principal destino
brasileiro para o lazer (BRASIL, 2010).

Então, podemos observar que esse segmento é importante para um destino.
Dentre as vantagens temos: aumento no número de empregos oferecidos na
localidade onde ocorre o evento; crescimento do trade turístico; divulgação da
imagem da cidade, dessa maneira, esses eventos competem internacionalmente
com outros que possuem a mesma finalidade.
O Rio de Janeiro sempre inspirou canções, a arte, a arquitetura e também, a
moda. As curvas das nossas montanhas e o clima quente do estado fizeram com
que surgissem produtos definidos com “a cara do Rio” e que se difundiram pelo
mundo. Mesmo com fama mundial de cidade inspiradora e maravilhosa, o governo
do Rio de Janeiro permaneceu apático perante as mudanças, enquanto outros
estados cresceram em diversos aspectos, como o estado de São Paulo.
Os órgãos públicos, juntamente com a iniciativa privada, têm investido na
cidade para o desenvolvimento urbano, cultural, social, desportiva, de lazer e
entretenimento, com o propósito de restaurar a cidade e divulgar a cidade. Com o
apoio da mídia e de sua fama antiga, o Rio sempre pôde captar eventos de qualquer
tipo, porém isso não acontecia. A cidade sempre dispôs de um grande número de
artistas ligado à moda, um ícone desse campo é Zuzu Angel, como já mencionado
neste trabalho.
Todo esse investimento e o crescimento da moda no país fizeram com que o
Rio se tornasse um novo pólo da moda. Com isso o bairro de São Cristóvão, antes
abandonado, atraiu as indústrias texteis de grandes grifes nacionais e internacionais
e outros bairros, como Ipanema e Leblon, chamam a atenção dos turistas no
momento de compras na cidade.
Portanto, esse olhar para o mercado fashion fez com que se percebesse que
a captação de eventos traria muitos benefícios para a economia e para a divulgação
e consolidação da cidade. A partir disso, surgiu o Fashion Rio. O evento tem como
objetivo principal, divulgar as marcas brasileiras “o que coloca o Rio em evidência na
imprensa do Brasil e do mundo, voltando a ser, de certo modo, uma referência
nacional” (SIRENA, 2008).
Para alcançar resultados positivos, o Fórum Empresarial da Moda se
responsabilizou pelo setor e implementou ações estratégicas para que o Rio se
tornasse ícone da moda por meio de suas marcas e eventos. Sendo assim, com a

inserção do calendário oficial de moda nacional que temos o crescimento da
indústria têxtil e de vestuário no Brasil.
O Fashion Rio foi criado em 2002 e é uma ampliação de um evento antigo,
chamado “Semana Barra Shopping de Estilo”, que tinha como principal anseio
divulgar as marcas cariocas. O evento é realizado pelo Sistema FIRJAN e,
atualmente, tem a direção do empresário paulista Paulo Borges, criador do SPFW e
da empresa Luminosidade. Além do Fashion Rio, realizam eventos de moda voltado
para negócios – o Salão Bossa Nova de Moda e Negócios10 e um concurso chamado
“Prêmio Rio Moda Hype11 ”.
Durante o Fashion Rio, a cidade recebe um grande fluxo de visitantes durante
os dias do evento. Isso movimenta a atuação dos meios de hospedagem, os
serviços de infraestrutura turística e transportes. Vemos que muitos são apenas
motivados pelo evento, que consequentemente praticam o turismo de eventos
enquanto estão na cidade ou paralelamente, o turismo de negócios também.
O primeiro ponto a ser abordado no momento de formulação e criação de um
evento é a definição do públicoalvo que se deseja atrair. Dessa maneira, a
comunicação integrada de marketing da cidade e o patrocínio do evento serão
direcionados a esse público em questão. Assim, há garantia de sucesso e de se
alcançar as expectativas desse visitante (ALLEN et al., 2008).
Entretanto, antes de se pensar o evento como divulgação de um destino,
Britto e Fontes (2002, p. 71) afirmam:

O evento deve ser pensado como uma atividade econômica e social que gera
uma série de benefícios para os empreendedores, para a cidade promotora,
para o comércio local, restaurantes e hotéis e para a comunidade [...] A
magnitude e a natureza do evento são fatores que lhe proporcionam valor
socioeconômico.

10

O Fashion Business era uma feira de negócios e desfiles que atuava como a parte
comercial do Fashion Rio e tinha também o Salão de negócios do Fashion Rio  o RioàPorter. Porém,
esses dois eventos se uniram e formaram o Salão Bossa Nova de Moda e Negócios com o apoio do
Governo e da Prefeitura do Rio.
11
Neste evento participam marcas amadoras no qual premiam cinco vencedores para
desfilar no primeiro dia de Fashion Rio;

O setor hoteleiro é um dos serviços que mais se beneficiam com o evento.
Em 2001, o Grupo Porto Bay Hotels estrategicamente disponibilizou em parceria
com o evento, suítes com tratamento especiais para os convidados VIPs e
empresários estrangeiros, tanto para os convidados do Fashion Rio quanto os do
SPFW (REVISTA EVENTOS, 2011).
Segundo Coutinho e Coutinho (2007, p. 4);
[...] ao se elaborar uma programação que envolva um grande número de
visitantes, tendese a dinamizar economicamente o município sede (através
da sua relação com toda a cadeia de atividades ligadas ao turismo) e
movimentar hotéis, meios de transportes, restaurantes e o comércio em geral.
[...] O evento é, na verdade, uma maneira de otimizar o uso das estruturas
turísticas.

Em relação aos fatores do setor hoteleiro, os turistas têm utilizado cerca de
54,4% de alojamentos como hotel, flat ou pousadas. A respeito da permanência
média no Rio de Janeiro, eles ficam até 7,3 dias. A fidelização ao destino é
significativo e a intenção de retorno ao Brasil é de 92,2% (EMBRATUR, 2011).
O evento Fashion Rio já fez uso de lugares famosos em seus desfiles. O Pier
Mauá é a atual sede para o evento, sendo que algumas marcas fazem desfiles
outdoor, ou seja, desfiles em outros locais, principalmente em atrativos turísticos
como a Marina da Glória e no Museu de Arte Moderna (MAM). A relação evento e
turismo tem se tornado uma parceria importante para o sucesso das grifes
brasileiras, para a cidade e para o próprio evento. Em muitas edições, os
idealizadores do evento tiveram interesse em mostrar os pontos turísticos do Rio em
desfiles outdoor, ou seja, desfiles em que a cidade servia de cenário para aquele
acontecimento, valorizando assim, a cidade do Rio de Janeiro em nível internacional.
Para melhor associação de lugar com a moda produzida, o Fashion Rio
iniciou no ano de 2014 o evento apenas com uma temporada, a temporada de verão.
Já as outras marcas que não abrangem a moda praia migraram para a semana de
moda paulista. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN),
que possui a marca Fashion Rio, criou o Fórum da Moda para reformular a semana

de moda carioca. O grupo conta com estilistas, designers e empresários cariocas
que estão dispostos a dar um novo objetivo ao evento.
O desafio do grupo é não apenas reformular o evento, mas rediscutir toda a
estratégia para o mercado de moda carioca. “Processos de transformação
fazem parte do DNA da moda como um todo e não pode ser diferente com o
mercado. É sempre positivo quando os players se organizam para discutir,
combinar e propor os rumos para o setor”, comentou Paulo Borges, CEO da
Luminosidade, responsável pela operação do Fashion Rio. (FFW, 2014)

Outro grande evento de moda do Brasil é o São Paulo Fashion Week – o
SPFW. Antes de ser chamado de São Paulo Fashion Week, era conhecido em 1993
como Phytoervas Fashion e organizado por Paulo Borges. O SPFW foi o primeiro
evento de moda do Brasil e foi idealizado e criado em 1995. É o evento fashion de
maior proporção nessa área, tanto no país como na América Latina, o que deixa o
Fashion Rio em 2º lugar. Esses eventos acontecem duas vezes ao ano, em
temporadas semestrais (verão e inverno), com exceção do Fashion Rio. Depois de
diversas edições, o Rio se tornou marca registrada como forma de temática em
todas as temporadas do evento, porém o evento será reformulado.
Muito além dos eventos já mencionados, o turismo tem inserido a moda em
diversos eventos de promoção turística pelo mundo. A EMBRATUR juntamente com
a ABIT e a ABEST tem se reunido em uma integração do turismo com a moda e
outros setores, como por exemplo a gastronomia. A iniciativa dessa relação surgiu
em 2008 em um dos eventos de moda mais famosos do mundo, o MercedesBenz
Fashion Week em Nova York, onde foram distribuídas sacolas ecológicas com
estampas de atrativos turísticos brasileiros durante o evento.

O objetivo era

"relacionar turismo e moda para divulgar destinos brasileiros entre formadores de opinião
presentes a desfiles de estilistas da Abest e em showrooms e feiras internacionais de moda –
potencializando o conceito de estilo de vida e originalidade do Brasil" (BRASIL, 2008).
Em 2013, a ApexBrasil criou um projeto para mostrar ao mundo a nossa
criatividade e inovação. O projeto se chamou "Be Brasil" que abordou não apenas a
moda, mas também a arquitetura, o design, a arte, a música e outros setores do
Brasil. A Apex construiu um Brasil virtual em Nova York no bairro do Soho, que

contou com a parceria da Embratur e de grandes marcas e estilistas da moda
brasileira, dentre eles: Alexandre Herchcovitch e a Sandália Havaianas (APEX
BRASIL, 2013).
Ainda com uma visão de levar a imagem do país por meio da moda, a
ApexBrasil inovou a imagem do Brasil no mundo a partir do conceito "Beyond
Brasil". A instituição resolveu realizar uma pesquisa em seus eventos realizados pelo
mundo a fim de entender e obter informações sobre a imagem do país
(APEXBRASIL, 2013).
Os principais gaps de percepção do Brasil residem nas dimensões Qualidade,
Atratividade Econômica e Política Externa. Nas dimensões Turismo, Povo e
Cultura, o país tem uma posição mais confortável. É preciso comunicar mais a
qualidade de produtos e servicos brasileiros, gerando mais oportunidades de
negócios no mercado internacional. O Brasil ainda é reconhecido por sua
capacidade produtiva agrícola e pouco reconhecido como país fornecedor de
bens de alto valor agregado.

Por esse motivo, surgiu o "Brasil Beyond Summer" que tem como nova visão
estratégica a ligação ao Beyond Brasil no qual visa o crescimento no mercado
internacional, principalmente na moda beachwear. Para iniciar, a ação foi realizada
nos Estados Unidos pelo fato do país ser o maior exportador da moda praia
brasileira e também para atingir seu objetivo maior que é não apenas mostrar o país
por meio da moda, mas também mostrar que o país tem muito a oferecer, ou seja, "é
fazer com que os biquínis, sungas, maiôs e afins que o País produz não sejam
associados apenas ao lifestyle brasileiro, como a alegria, as belas praias e
paisagens, mas também à qualidade da produção.” (COMEX DO BRASIL, 2014)
Com a visibilidade internacional que o SPFW e outros eventos possuem e
mostram para o mundo um Brasil moderno e inovador, o Rio de Janeiro tem sido
divulgado como não só um lugar de lazer em eventos como o Fashion Rio, mas
também uma cidade que abriga negócios, moda, megaeventos e atrativos turísticos.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS

Neste capítulo serão expostos os sistemas metodológicos na pesquisa
realizada. Abordaremos o tipo desta pesquisa, os procedimentos e os objetivos.
Dessa maneira, citaremos a quantidade da amostra e os parâmetros para execução
da pesquisa de campo.
A metodologia realizada foi de caráter exploratório com o objetivo de buscar
as opiniões a respeito das questões encontradas no decorrer do trabalho. O
processo foi qualitativo no qual “[...] fundamentamse em dados coligidos nas
interações interpessoais, na coparticipação das situações dos informantes,
analisadas a partir da significação que estes dão aos seus atos. O pesquisador
participa, compreende e interpreta.” (CHIZZOTTI, 1995, p. 52). Este ponto do
processo se deu para que bucassem informações de acordo com as opiniões dos
entrevistados para uma veracidade na análise. Este trabalho teve dois processos, o
primeiro foi a pesquisa bibliográfica, cujo materiais estudados foram livros, artigos,
teses, dissertações, monografias, matérias de sites, documentos e pesquisas de
instituições, referentes aos dois campos estudados: turismo e moda.
Assim, houve uma compreensão das áreas estudadas para a formulação de
13 perguntas abertas que buscaram entender, responder e analisar o tema da
pesquisa “[...] com o objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito ou
verbalmente sobre assunto que os informantes saibam opinar ou informar”.
(CHIZZOTTI, 1995, p. 55)
A universo da pesquisa contou com 8 entrevistados da área da moda, sendo
dois deles profissionais atuantes no mercado. Para isso, foi feita uma pesquisa
online para encontrar possíveis colaboradores nesta pesquisa e que poderiam

acrescentar opiniões relevantes para a análise. Os contatos foram feitos uma parte
via email e outra realizada pessoalmente, sempre demonstrando o valor e o motivo
da pesquisa.
Os entrevistados foram: 5 alunos do curso de Design de Moda da
UNIPLI/Anhanguera em Niterói, sendo 2 do 1º período e 3 deles do 2º período; 1
aluna de MBA em Marketing e Gestão de Moda na Universidade Católica Petrópolis;
e dois profissionais da moda no Rio de Janeiro, Regina Martelli – jornalista e
consultora de moda brasileira – e Karen Rochlin, sócia diretora da empresa Rio Eye
Experience e especialista em Marketing, inovação e design de experiência de
consumo. Estes foram entrevistados para entender como diferentes especialistas
observam a relação da moda e o turismo e como essa imagem é demonstrada na
moda no exterior.
Este capítulo estará dividido em subitens conforme os assuntos foram
abordadas nos questionários dessa pesquisa, de acordo com o método do
pesquisador. O método de coleta de dados será demonstrado no ponto seguinte e
serviu para que o pesquisador entenda essas informações de forma precisa.

4.1 COLETA DE DADOS E RESULTADOS OBTIDOS

O método de coleta de dados serviu como uma maneira de se observar por
meio de questionários contendo perguntas abertas referente às temáticas já citadas.
O questionário passou por modificações no decorrer do trabalho, sendo que no início
continha 7 perguntas que foram formuladas a partir da bilbiografia, porém, na
segunda parte da pesquisa sentiuse a necessidade de abordar mais assuntos
dentro do tema. Então, foram acrescentadas mais 6 questões ao questionário.
Os assuntos abordados nas entrevistas foram: a imagem do Brasil como país
de origem, a identidade nacional na moda e como é seu reconhecimento, a projeção
da moda brasileira no mercado internacional (Apêndice A), a relação da moda e o

Turismo, o uso dos elementos da Brasilidade, a identidade da moda e a divulgação
do Brasil por meio da moda brasileira (Apêndice B).
As oito entrevistas foram realizadas no período de Julho a Setembro de 2014
e todas foram executadas com permissão dos entrevistados na divulgação das
respostas e de seus nomes. As pesquisas com os alunos de Design de Moda foram
feitas pessoalmente e as restantes foram por email.
Logo após a execução das entrevistas, foram demonstradas as ideias e
opiniões com base das categorias a serem divididas nos subitens a seguir no qual
foram transcritas alguns trechos das falas dos entrevistados, pois assim não se
consegue mudar o sentido que os mesmos quiseram transmitir.

4.1.1  A imagem do Brasil e sua identidade

A construção de uma identidade para a moda brasileira foi abordada na
pesquisa como forma de responder e analisar o objeto de estudo. A associação
dessa identidade foi integrada ao clima do país, a cultura do povo, aos ícones que
marcaram a história da moda, ou seja, a nossa diversidade em vários aspectos.
Todos os alunos entrevistados confirmaram que a moda tem um poder
influenciador na construção de uma imagem, tanto do indivíduo quanto de uma
localidade. Isso se afirma na fala da consultora de moda Regina Martelli12 9, no qual
exemplifica a identidade da moda e do local em outros países e a marca registrada
da moda praia no Rio de Janeiro.
"[...] a moda pode ajudar a contruir a imagem de um país, como a moda
francesa que é sinônimo de tudo que é chique. Ou a italiana, conhecida pelo
corte impecável, a inglesa, curiosamente se dividindo entre o clássico e a
vanguarda, como o país. E, claro, a brasileira também. Mas ainda estamos na
fase da moda praia. Em termos de estilo, o Brasil é sempre associado aos
biquínis. [...]" (MARTELLI, 2014)

12

9

Informação verbal concedida por Regina Martelli, 2014.

Um ponto importante abordado na pesquisa foi saber a opinião sobre a
existência da uma moda brasileira e o que essa identidade resulta de positivo. As
respostas dos alunos do curso de moda foram que ainda hoje a moda brasileira
copia o que vem de fora, devido a demanda, mas algumas trazem a ousadia do
Brasil e sua cultura traduzida em grandes coleções.
A consultora de moda e sócia da empresa Rio Eye Experience, Karen Rochlin
diz que

a "[...] moda brasileira é leveza, colorido, descontração, alegria e a

diversidade que constitui o Brasil, na matéria prima vinda da terra e da cultura." Já
para Karine Baiense (2014), não é apenas a cultura que deve ser demonstrada, mas
também cita a importância do ambiente e do povo. Assim, ela diz que a "moda para
ser brasileira tem de falar a nossa língua, vestir o nosso clima e ter borogodó".
Em contrapartida, o comportamento do brasileiro também foi agregado ao que
a moda brasileira representa, fato este que é visto como sinônimo de inspiração que
introduz o estilo de vida de um local como identidade para a marca. Assim, a
estudante de pósgraduação Baiense (2014) diz que "[...] tendo em vista que moda
é comportamento, posso afirmar que a identidade da moda brasileira é a retratação
do comportamento do brasileiro".
Com relação a isso, os alunos A3 e A4 disseram que podemos contar a
história do nosso país para o mundo e que, ao utilizar uma roupa, demonstrase
assim a personalidade do indivíduo. Esse ponto está em concordância com a
diversidade cultural presente no país no qual é vinculado na moda, porém ainda não
é muito valorizado nesse aspecto.
Acredito que a moda possui um grande potencial para identificar a imagem de
um país, inclusive do Brasil, que é rico em diversidades culturais e artísticas,
porém essas potencialidades não são devidamente empregadas à moda com a
ênfase necessária para se tornar referência mundial. (A3, 2014)
Enxergando a moda como uma manisfestação cultural, referências e elementos
que trazem a cultura, as raízes e características de um povo traduzem essa
história. [...] (A4, 2014)

Tendo em vista os relatos expostos, vemos que a imagem do Brasil e a
identidade cultural, histórica e social são um aspecto muito consistente para o país
como forma de divulgação e forma de atratividade para turistas em potencial. O povo
e seus costumes servem como fonte inspiradora para designers e estilistas,
ressaltando a força que a nossa cultura possui. Com isso, podemos afirmar que a
utilização da imagem do país e do Rio de Janeiro na moda pode ser um aspecto a
ser refeletido como divulgação, principalmente para o olhar do estrangeiro.

4.1.2  O uso de elementos da "brasilidade"

Na nossa música, nos filmes, e até na moda, vemos os aspectos culturais e
característicos do Brasil sendo inseridos como diferencial. Na moda, a brasilidade foi
lembrada pelos entrevistados não apenas como característica da personalidade da
população, porém foram mencionados outros pontos que definem a moda brasileira
atual.
Quando se falou em brasilidade, vários elementos foram citados nas
entrevistas, dentre eles a vulgaridade presente nas roupas femininas, o regionalismo
e o artesanato, as estampas fortes e coloridas, a marca Havaianas e o lifestyle,
destacandose o do carioca.
A brasilidade é repleta de constrastes, formas, cores e texturas, a grande
sacada é usar os elementos da brasilidade na moda brasileira de forma
harmônica, sem perder a essência" (BAIENSE, 2014).

A partir daí, afirmase a diversidade cultural inserida na moda por meio dos
elementos da brasilidade, mas de uma forma que não retorne ao clichê e ao
caricato.
[...] muitas feiras de moda nos EUA e Europa já contam com nomes da indústria
de confecção do Brasil, bem como exposições de nomes que representam a
brasilidade como Gilson Martins, Isabella Capeto, entre outros. Mas, ainda, não
tem na moda, um nome forte como a Havaianas representa o Brasil."
(ROCHLIN, 2014)

Por esse motivo, a brasilidade foi muito relacionada com o turismo pelos
alunos de Design de Moda quando perguntados sobre a possível forma de
divulgação turística com o uso da brasilidade na moda. O aluno A5 alega que a
moda, "por ter um estilo único e próprio", tem a possibilidade de divulgar o país ou a
localidade. Os alunos A2 e A4 disseram que é a partir da "representação dos
principais pontos turísticos brasileiros" e "pela bela natureza e cartõespostais"
retratados na moda, que poderiam aproveitar melhor da nossa brasilidade.
Para as profissionais de moda e de turismo, se os setores tiverem a mesma
finalidade para agregar valor e atuarem de maneira concisa, essa brasilidade
mobilizada trará resultados positivos.
Quando pensamos em ir à Amsterdã, por exemplo, acreditamos que iremos ver
os jardins de tulipas e iremos passear de barco pelos canais e etc. Desta
mesma forma, os estrangeiros visam o Brasil, ou seja, pelas suas
características mais conhecidas e divulgadas. Então, se o objetivo é divulgar o
Brasil através da moda, é necessário fazer uso da brasilidade sim e é possível
realizar esse feito com bom gosto e variedade de opções, sem precisar usar
sempre as araras azuis como figura de brasilidade (BAIENSE, 2014).

Com isso, confirmase a necessidade de usar de forma correta a brasilidade
para que reflita o Brasil com originalidade e excelência.

Numa época em que o Brasil ganhou visibilidade, é admirado exatamente por
sua identidade própria, os segmentos da moda e turismo representam uma
parceria perfeita para viabilizar esse movimento de conquistar novos mercados,
atuando em colaboração, agregando valor um ao outro, tendo o mesmo objetivo
(ROCHLIN, 2014).

A mobilização dos signos de brasilidade resulta de fato em algo significante
para o crescimento dos setores em questão. Apenas com aperfeiçoamento e com
objetivos em comum entre os setores, é que essa relação modaturismo pode ser
efetuada de maneira satisfatória. É importante ressaltar que acessar esses signos de
brasilidade não é apenas demonstrar o que a localidade tem, mas é também aplicar

aspectos brasileiros sem uma visão folclórica, estereotipada e clichê como já foi
mencionado.

4.1.3 A projeção da moda brasileira no mercado internacional

Atualmente, a moda brasileira chegou ao mercado internacional levando o
nome do Brasil para o mundo, carregado de símbolos, imagens e expressões
culturais característicos ou atribuídos à nação, o que é considerado por muitos
especialistas (com exceções importantes, como por exemplo na análise de
Alexandre Herchcovitch, vista anteriormente) algo essencial para a sua valorização e
diferencial competitivo nesse mercado global.
Como já foi citado neste trabalho, a moda brasileira começou a tomar grandes
proporções a partir da década de 70, principalmente com o trabalho de Zuzu Angel e
Luís de Freitas, dois nomes que também foram lembrados pelos entrevistados. Além
desses, outro nome que também foi lembrado foi o de Carmen Miranda, com seu
estilo singular de vestirse, seu comportamento e sua performance artística, o que
confirma a importância da cantora como ícone do Brasil no mundo até os nossos
dias.
Contudo, mesmo com a proporção que a moda alcançou, a aluna de
pósgraduação Karine Baiense citou que ainda não há valorização da moda
brasileira, assunto este que foi muito comentado nas respostas pelos alunos de
moda, "(...) a moda brasileira ainda não é divulgada ao ponto de projetar a imagem
do Brasil com significância, há pouco investimento e interesse."
Hoje a moda está sendo representada no exterior por meio de vários
estilistas, cada um com sua visão sobre a moda brasileira e o país. Karen Rochlin
exemplifica alguns deles, "como Pedro Lourenço, Alexandre Herchcovitch, Carlos
Miele, que já desfilam em semanas de moda no exterior marcam presença, bem
como Lino Villaventura, que veste atores brasileiros em entregas de prêmios."

A moda também é projetada não apenas por grandes estilistas e suas
coleções, mas também por marcas brasileiras que, juntamente com a moda, se
tornaram símbolo do país no mundo e que ajudam na construção da imagem, já
citado anteriormente. Confirmando o que foi dito no decorrer do trabalho, a marca
mais lembrada foram as Havaianas. "Dessa forma, marcas que carregam esta
identidade e autencidade são muito importantes e representativas na construção da
imagem do Brasil no exterior" (ROCHLIN, 2014).
A partir disso, vemos que além da indústria têxtil, outros produtos podem
agregar valor à imagem do país no mercado internacional. Assim, afirmase que
mesmo com pouco interesse e valorização, a moda tem muito a alcançar no exterior
independente da inspiração que o estilista pretende inserir em sua marca.

4.1.4 A relação moda e Turismo

A relação entre a moda e o turismo apresenta múltiplas faces, embora nas
poucas referências encontradas seja apenas focalizada sob o ângulo dos eventos de
moda e dos negócios que fazem a integração entre os dois setores. Dessa maneira,
alguns entrevistados quando questionados sobre as duas áreas, sempre se referiam
à importância dos eventos para o turismo local, os eventos como motivação para o
turismo e o crescimento econômico nos negócios da indústria têxtil, que se associa
ao turismo de negócios também dentro da moda e paralelamente à algumas
semanas de moda, como por exemplo o Fashion Rio e o Salão de Negócios Bossa
Nova.
Logo, o turismo ligado à moda traz resultados positivos em decorrência
desses eventos.
As semanas de moda realizam um importante papel nessa relação, pois unem
os dois lados e trazem benefícios e reconhecimento para ambas as áreas.
Esses eventos são grandes projetores que atraem os olhares do mundo da
moda, propiciando a vinda de estrangeiros ao país para cobrir as Semanas de
Moda (ROCHLIN, 2014).

Em discordância da opinião anterior, Regina Martelli (2014) não identifica
algum projeto que faça essa relação da moda com o turismo e não associa os
eventos de moda pertencentes ao Calendário Oficial da Moda com o turismo. Além
disso, comenta que "levar uma coleção de um estilista para fazer um desfile em
Paris ou desfilar em uma semana de moda de Nova York não significa relação entre
moda e turismo.” Porém, finaliza exemplificando que “a loja de departamento Bon
Marché, de Paris, resolveu fazer um lançamento com produtos brasileiros e tinha
coisas interessantíssimas, mas ficou nisso.” A partir disso, observamos que mesmo
tendo pouca valorização, o país está sendo divulgado, mas de forma minimizada,
desperdiçando outros potenciais valores, como a moda.
Ainda sobre a visão da relação entre os dois setores, os alunos A1 e A3
disseram que para acontecer uma relação construtiva, a moda deve adicionar as
características dos estados brasileiros e utilizar profissionais do turismo para se
conhecer melhor os lugares e adquirir aquilo que a marca precisa obter em um
determinado destino. O aluno A3 respondeu essa questão defendendo a
necessidade da relação entre os setores, disse que “a moda complementa o turismo,
principalmente em viagens em busca de inspirações para novas criações.” Os outros
alunos, afirmaram a importância dos eventos de moda – citando SPFW e Fashion
Rio.
Em relação à questão da moda como consolidadora da imagem brasileira,
abordouse os pontos positivos e a valorização das duas áreas a fim de que se
tenha uma relação profícua e que traga resultados positivos para a divulgação da
moda e da imagem do país.
Teremos pontos positivos quando exportarmos de fato uma moda brasileira,
quando só de olhar, se identifique a moda brasileira, quando produzirmos algo
que nos dê orgulho, ao ponto em que não troquemos mais as nossas riquezas
por espelhos. O ponto positivo está na valorização das áreas (BAIENSE, 2014).

Além das semanas de moda, apenas a carioca Karine Baiense deu como
exemplo um evento que fazia uso do Turismo no Rio de Janeiro e a moda carioca. A

profissional da moda trabalhou em um projeto que fazia a integração da moda e o
turismo como um diferencial de marca, de local de venda e com uma nova visão de
mercado inspirada no estilo de vida do carioca.
Ano passado [2013] existia um projeto chamado Orla Rio Concept da empresa Orla Rio
que administra os quiosques e postos de salvamento da orla das praias cariocas. A
ideia era unir alguns designers e estilistas do Rio e montar um ponto de venda dentro
do Posto 9, em Ipanema, de moda praia, funcionando como uma loja de conveniência.
Os produtos foram pensados para facilitar a vida dos frequentadores da praia. Com
vinte dias de funcionamento, a prefeitura do Rio proibiu o funcionamento da loja.
Trabalhei em uma estamparia que produziu as camisas da coleção inaugural da grife e
tive a oportunidade de ver de perto o andamento de parte do projeto. […] Atualmente,
desconheço a existência de algum projeto relacionado (BAIENSE, 2014).

Então, diante das afirmações consideramos que essa relação é fundamental
para uma forma de divulgação do país, a partir dos eventos, mas também com a
visão de que existe uma diversificação e agregação de valor ao juntar os setores.
Assim, por falta de projetos e de iniciativa, constatamos que o trade turístico não
trabalha com a moda e seus especialistas e viceversa, o que significa um
desperdício de potencial turístico e de falta de visão mercadológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal deste trabalho foi analisar a imagem do Brasil utilizada na
moda brasileira. Com isso, foram estudadas a moda brasileira e mundial desde o
início da história até os nossos dias, destacandose a importância da imagem para o
turismo e o uso dessas imagens por meio da moda, em sua maioria baseadas em
clichês, que demonstravam a visão estereotipada do país. A inserção dessa visão
pela moda e o uso dos clichês, mostraram que essa relação poderia resultar em uma

forma de divulgação turística, entretanto, há outras formas potenciais de valorização
da moda e turismo que precisam ser melhor conhecidas e exploradas.
A moda e o turismo representam na atualidade dois setores de crescimento
expressivos que foram respaldados no trabalho por dados históricos, culturais e
principalmente, econômicos. As entrevistas serviram para então confirmarmos se é
possivel não apenas a integração dos setores, mas também vislumbrarmos a moda
como difusor do país e do Rio de Janeiro no exterior.
No entanto, havendo um melhor conhecimento da relação entre as duas
áreas e o adequado planejamento, poderemos atuar com o objetivo de atrair
públicoalvo para diversos segmentos turísticos que abrangem as duas temáticas.
Quando notamos o que está em funcionamento e o que deve ser corrigido, vemos
que podemse desenvolver mais os setores, trazendo mais visibilidade nacional e
internacional. O crescimento dos setores têxteis, de confecções e até dos cursos de
moda no país, demonstra que a área obtém relevância profissional e de
empregabilidade e atrai investimentos do próprio país e do mundo.
Por meio dos resultados da pesquisa, comprovamos que os especialistas e
alunos entrevistados confirmaram que é possível uma relação da moda com o
turismo, o que seria benéfico para ambos os lados dessa equação. Foi visto que a
moda pode sim atuar como difusor da imagem do país de origem ou do Rio de
Janeiro, mas deve ser feito com objetivo comum entre os setores. Dessa maneira,
uma nova visão de mercado turístico pode ser refletida a partir deste estudo.
A moda agrega valor ao turismo, pois insere em suas coleções elementos que
despertam atenção dos consumidores potenciais para os dois setores e atrai
investimentos para atuar no mercado brasileiro. Assim, vemos que tudo isso resulta
na necessidade da valoriazição da moda, principalmente referente aos eventos de
moda que fazem a divulgação das próprias criações, marcas e também da
cidadesede.
Concluise que o turismo deve se organizar para que a infraestrutura turística,
segundo dados do turismo no Rio de Janeiro demonstrados no trabalho, seja

corrigida e aprimorada. Logo, os resultados da divulgação da imagem e de uma
integração mais eficiente entre os dois setores possam resultar em benefícios para
ambos os lados, e, no nosso caso específico, notadamente num turismo de melhor
qualidade,. Assim, o que hoje é apenas visto pelo turismo dentro do segmento de
eventos e de negócios, pode ser relacionado à outros viéses como roteiros turísticos
de moda no Rio de Janeiro em bairros históricos e importantes  como São
Cristóvão, Leblon e Ipanema  ou até homenagearmos os ícones da moda ou a
própria história da moda na cidade do Rio de Janeiro com exposições e tours.
Um outro segmento interessante seria a junção dos tour em favelas com as
casas de criações de moda de favelas cariocas, como a Casa Geração Vidigal ou
visitas às cooperativas de artesanato que estão também nas favelas, como a Copa
Roca na Rocinha, citada no trabalho. A partir da história da população, a cultura e o
crescimento econômico, nos mostram a importância da moda para nosso país e para
o estado do Rio de Janeiro. Isso representaria um grande potencial turístico para
aqueles turistas com motivações culturais que visitam a cidade durante o ano
Para a academia, o trabalho e a pesquisa feita traz uma relevância, pois
demonstra o quanto o turismo pode ser trabalhado com outras áreas para
crescimento e desenvolvimento social, cultural e econômico de uma localidade. A
partir disso, o presente trabalho de conclusão de curso serve também para
continuidade de futuros estudos sobre moda e turismo, no qual traz resultado para o
interesse das duas áreas e que agrega valor para o turismo como uma uma área
abrangente e diversificada.
Para a academia, o trabalho e a pesquisa feita trazem uma relevância, pois
demonstram o quanto o turismo pode ser trabalhado com outras áreas para
crescimento e desenvolvimento social, cultural e econômico de uma localidade. A
partir disso, o presente trabalho de conclusão de curso serve também para a
continuidade de futuros estudos sobre moda e turismo, que tragam resultados
interessantes àsdas duas áreas e que agreguem valor para o turismo como uma
área abrangente e diversificada.

Ainda que a pesquisa tenha abordado um tema novo, pouco estudado e tenha
trazido uma amostra bastante restrita, vale ressaltar que a mesma revela, com a
opinião de nomes importantes da moda e do turismo e futuros profissionais da moda,
é que é possível essa relação e sua importância para ambos os lados e para o
desenvolvimento do país. Por esse motivo, o problema abordado no trabalho a
respeito da imagem do país divulgada e retratada pela moda brasileira
contemporânea, vemos a partir do uso dos elementos da “brasilidade” é possível que
haja uma relação entre a moda e o turismo. De acordo com as respostas dos
entrevistados, houve essa confirmação onde esses elementos compõem um fator
importante tanto para a moda quanto para a promoção do Brasil como destino
turístico internacional.
Por fim, julgamos que o assunto requer continuidade e deve ser aprofundado,
trazendo novos ângulos de investigação, tendo em vista que tratase de uma
relação, como revelado neste trabalho, bastante promissora e bem mais complexa
do que comumente costuma ser retratada.
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APÊNDICE A

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF
FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA
PESQUISA PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
NOME: JESSICA TELES

Este questionário destinase a coletar informações da imagem do Brasil e da brasilidade
expressa na moda brasileira, para serem utilizadas em um Trabalho de Conclusão de
Curso a ser apresentado ao Curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense.
Agradeçolhe pela gentileza da participação.

1. Na sua opinião, a moda tem um poder de influência para a construção da
imagem e a identidade do Brasil no exterior?

2. Antes dos anos 80, que nomes poderiam ser apontadas como os mais
significativos para a projeção da moda brasileira no cenário internacional? E Por
quê?

3. Como profissional da área, qual é a sua visão em relação entre a moda
brasileira e o turismo?

4. Como a relação Moda e Turismo poderia ser um ponto positivo para a
consolidação da imagem do Brasil?

5. Já existe algum projeto que una a moda e o turismo no Brasil ou que utiliza o
Rio de Janeiro como tema?

6. Na atualidade, qual seria o nome mais importante na moda brasileira no
exterior?
7. Na sua opinião, o que deve ainda ser feito aqui no Rio de Janeiro para que os
setores citados tenham uma maior visibilidade no exterior?

APÊNDICE B
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF
FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA
PESQUISA PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
NOME: JESSICA TELES
Este questionário destinase a coletar informações da imagem do Brasil e da brasilidade
expressa na moda brasileira, para serem utilizadas em um Trabalho de Conclusão de
Curso a ser apresentado ao Curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense.
Agradeçolhe pela gentileza da participação.

1. Na sua opinião, a moda tem um poder de influência para a construção da
imagem e a identidade do Brasil no exterior?
2. Antes dos anos 80, que nomes poderiam ser apontadas como os mais
significativos para a projeção da moda brasileira no cenário internacional? E Por
quê?
3. Como profissional da área, qual é a sua visão em relação entre a moda
brasileira e o turismo?
4. Como a relação Moda e Turismo poderia ser um ponto positivo para a
consolidação da imagem do Brasil?
5. Já existe algum projeto que una a moda e o turismo no Brasil ou que utiliza o
Rio de Janeiro como tema?
6. Na atualidade, qual seria o nome mais importante na moda brasileira no
exterior?
7. Na sua opinião, o que deve ainda ser feito aqui no Rio de Janeiro para que os
setores citados tenham uma maior visibilidade no exterior?
8. Para você, o que é moda brasileira?

9. O que você entende por Brasilidade? Quais elementos presentes na moda
brasileira seriam, em sua opinião, sinônimo de Brasilidade?
10. Qual é a imagem do Brasil divulgada internacionalmente pela moda
brasileira?

11. Na sua opinião, a moda brasileira tem uma identidade? Qual seria essa
identidade?

12. A Brasilidade utilizada pela moda seria uma forma de divulgar o Brasil no
exterior? Por quais motivos?
13. O que diferencia a moda brasileira da moda criada por outros países?

