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Resumo 
 
O Brasil, na última década, assistiu a aparição de uma nova classe trabalhadora 

com possibilidade real de consumo e melhor auxiliada de informação. Um dos 

setores beneficiados foi o varejo de moda. A Riachuelo, marca mais valiosa do 

vestuário brasileiro, decide a democratização da moda como seu posicionamento, 
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aproveitando-se da ascensão das classes populares. O presente artigo caracteriza 

como se dá o processo de posicionamento, esclarecendo as estratégias 

executadas. A partir de uma análise documental, a pesquisa desenvolveu-se 

sobre a coleção Fashion Five e também avalia entrevistas realizadas com seu 

CEO. Com efeito, na tentativa de torna fácil o acesso às novidades, a empresa 

recai em antigas problemáticas do sistema de moda, mas, simultaneamente, de 

forma arguta, propõe dinâmicas audaciosas ao seu público. 

 

Palavras-chave: Democratização da moda; Marketing de moda; Nova classe 

trabalhadora; Moda; Comunicação.  

 

Introdução 
 

O estudo da comunicação tem se configurado amplo, na medida em que o termo 

abriga diversas significações. Comunicar implica relação, transmissão, processo. 

A transmissão de signos através de um código, que pode ser natural ou 

convencional, remete ao fenômeno da moda, pois o vestir-se também permite ser 

assimilado como um ato de relação com o outro. A moda, através dos signos 

concretizados na extravagância, na estampa, na cor, no detalhe, é capaz de 

comunicar. De modo que o ‘cobrir o corpo’, ou a maneira diferenciada de fazê-lo, 

pode expressar a cultura de uma sociedade ou grupo ou de indivíduo para 

indivíduo, especialmente em suas peculiaridades ou idiossincrasias. 

 

Nessa perspectiva, a moda está circunscrita no processo de socialização. Os 

artifícios de moda, bem como suas disposições, podem conferir grau de relação 

entre sujeitos. Para se sentir pertencente a um determinado grupo, o indivíduo 

precisa dividir dos seus significados, bem como das suas roupas e dos seus 

hábitos. “Para estar ajustado é necessário que não haja discordância entre o 



           
 

simbólico e as significações socialmente admitidas”, afirma Ana Paula de Miranda. 

(2008, p.27).  

 

Portanto fica nítida a dimensão societal do sistema de moda, que ajusta o 

indivíduo e o lembra do seu compromisso com a sua identidade social, que diz 

respeito às relações de influência do comportamento. Então, o objeto de moda 

torna-se passível de construções simbólicas, que tanto podem surtir sucesso bem 

como seu revés. Cada sociedade e indivíduo se encarregam de traçar e ler os 

símbolos, mas grupos, mesmo que distantes culturalmente e geograficamente, 

podem atribuir os mesmo significados para um objeto, pois “compartilham alguma 

extensão de cultura comum”. (MIRANDA, 2008, p. 28). 

 

Para Las Casas (2011), as variáveis econômicas incidem fortemente sobre o 

desempenho das empresas. Graças ao desenvolvimento da economia brasileira 

na última década, empresas como a Riachuelo, adequaram-se às novas 

proposições do otimismo econômico refletido numa perspectiva de consumo sem 

precedentes. Na última década, o Brasil saiu da 14ª posição para a oitava no 

quadro das maiores economias de moda do mundo. A Itália, terra de grifes 

consagradas, pode ser ultrapassada pelo país latino-americano. Além disso, o 

Brasil é responsável pelo maior crescimento no setor no planeta, tal fato é 

explicado por uma conjuntura de eventos sociais, econômicos e políticos. A maior 

inserção de mulheres no mercado de trabalho e a melhor distribuição de renda 

são alguns dos fatores que podem explicá-lo. Mas para Flávio Rocha, CEO4 da 

Riachuelo, houve, sobretudo, democratização do acesso à informação. Assim, 

pessoas que antes não consumiam moda passaram a desejar tais objetos 

balizados de design e expressões das últimas tendências.  

 

                                                            
4 A sigla significa chief executive officer em Inglês. Em tradução livre para o Português significa 
diretor executivo. 



           
 

Em 2013, somente a Riachuelo faturou 3,8 bilhões de reais, seguida por Paquetá 

e Hering, ambas com 2,3 e 2 bilhões respectivamente. Mas Rocha considera que 

a democratização da informação por si só não seria capaz de propor tal quadro 

econômico positivo. Ele avalia algumas decisões do Governo Federal como 

assertivas, tais como a queda das taxas de juros e a desoneração da produção 

local. Além disso, refere-se ao brasileiro como entusiasta do empreendedorismo e 

da criatividade, traços que permitem num contexto de economia criativa que o país 

tenha desenvolvimento social e econômico. 

  

Moda e modernidade 
 

Moda como sistema: a superação da tradição, o culto ao Novo e aos signos 
ínfimos  
 

Em O império do efêmero, Gilles Lipovetsky (2009) discute a procedência da 

moda, bem como sua função na sociedade ocidental. O autor assinala que 

embora algumas sociedades tenham demonstrado certa elegância, extravagância 

e criatividade na maneira de se vestir, isso não caracteriza o sistema de moda, 

pois este finca suas astúcias em duas lógicas: a do efêmero e a da fantasia 

estética. Uma das preocupações iniciais do filósofo francês é alertar para que o 

fenômeno não seja entendido exclusivamente como promotor da distinção social 

ou alento vaidoso, mas como uma “instituição excepcional, altamente 

problemática, uma realidade sócio-histórica característica do Ocidente e da própria 

modernidade” (2009, p. 11). Reduzir a moda aos meandros da distinção social é 

ignorar sua essência frívola, inconstante, efêmera e, sobretudo, sua trajetória 

histórica capaz de indicar grandes transformações organizacionais e estéticas. 

 

Com efeito, a moda opera não somente como meio para se distinguir no social, 

mas dialoga especialmente com as virtudes da modernidade. A superação da 



           
 

tradição, a individualização do sujeito e a automatização das subjetividades 

pareciam ser irreprimíveis. A despeito de outros pensadores, Lipovetsky coloca a 

moda como pedra angular da Idade Moderna, pois ela conseguiu remodelar a 

sociedade de acordo com os cânones da sedução e do efêmero. A moda 

incorporou várias esferas sociais que antes permaneciam excluídas de sua 

influência. Nas sociedades contemporâneas é sua lógica que também viabiliza o 

consumo e a comunicação de massa.  

 

A moda conta com uma trajetória extensa e seu primeiro momento pode ser 

apontado indo da metade do século XIV à metade do século XIX, caracterizado 

pelo monopólio aristocrático na produção e criação dela. Na Idade Média tardia, 

houve uma ruptura, lançou-se o padrão do tipo de vestuário moderno, os atributos 

naturais de gênero foram levados em consideração na produção de roupas e 

acessórios. A partir deste evento, “as variações do parecer serão mais frequentes, 

mais extravagantes, mais arbitrárias;”. (LIPOVETSKY, 2009, p.32). Contudo, vale 

salientar que alguns elementos do vestuário continuaram em uso, mesmo 

passando séculos de criados, como é o caso do verdugadim, artefato do armário 

feminino, criado por volta de 1470 na Espanha. A função é armar o vestido e a 

silhueta adaptada lembra um sino.  

 

É a lógica contida em cada detalhe que fazem a moda. Na minúcia está tanto o 

consentimento como a negação da anuência social, ambos automáticos. A partir 

da moda surge o poder social mediado pelos signos mínimos, que conferem 

prontamente aos seus portadores determinadas credenciais conferidas de 

prestígio. Embora o fenômeno estabeleça relação estreita com os motivos frívolos 

e efêmeros, não pode ser entendido unicamente nesta direção, pois também diz 

respeito à socialização. A moda traz um novo tempo social legítimo, concretizando 

uma ruptura maior, havendo disjunção na maneira da coesão coletiva. O indivíduo 



           
 

aparece imerso no furor de sentimentos de emancipação azeitados pela moda, 

sensações dignas da modernidade, na qual o presente usurpa também o passado. 

A era das frivolidades e do efêmero inaugurada pela moda dá vazão à 

teatralidade. O gosto pelo lúdico e pela fantasia é primeiro assimilado pelo 

vestuário masculino, já no século XVI, encarnado no calção bufante. Já no século 

XIX, a moda masculina é sujeitada à discrição e à sobriedade. Fica evidenciada 

aqui, a oscilação gratuita da moda, de como ela é capaz de intercalar exagero e 

cautela. Além disso, fica decretado também a que gênero será cobrado a 

sedução.  

 

A moda está inserida num contexto de socialização. Sendo o vestuário dinâmico e 

amplo, a autopercepção e a visualização do outro são trabalhadas conforme o 

código das novidades insurgentes. Com efeito: 

 

A moda é um sistema original de regulação e de pressão 

sociais: suas mudanças apresentam um caráter 

constrangedor, são apanhadas do “dever” de adoção e de 

assimilação, impõe-se mais ou menos obrigatoriamente a um 

meio social determinado – tal é o “despotismo” da moda tão 

frequentemente denunciado ao longo dos séculos. 

(LIPOVETSKY, 2009, p. 43). 

 

As roupas e os adereços fixados pela moda dialogam com densas hierarquias 

sociais, isto é, ao determinarem o posto de cada um, apontando o seu 

determinado degrau social. São estabelecidos pelo sistema de signos ínfimos, os 

estados de prestígio da aristocracia ou da burguesia. A moda serviu para ambas 

as classes como afirmação social. Da ambição desses mesmos estratos sociais, 

nasce a exclusão. A própria burguesia enriquecida arriscava imitar seus 



           
 

superiores, desde que a adjetivação ‘enriquecida’ significa o poder financeiro que 

permite a mimese.  

 

Da Alta Costura ao prêt-à-porter: Chanel desarma a elegância e torna-se o 
ícone maior da democratização da moda  
 

A partir da segunda metade do século XIX até 1960, o sistema tradicional começa 

a adaptar-se às circunstâncias industriais. Lipovetsky denomina esse ciclo como a 

“moda de cem anos”, graças à sua estabilidade e ao predomínio da Alta Costura. 

Esta assegura o direito à exclusividade, ao ‘sob medida’, sobretudo, trazendo com 

todas as suas prerrogativas o nome do estilista. A última moda de luxo é 

concretizada em Paris, onde griffés lançam-na em coleções bianuais as suas 

novidades. O ritmo de criação e apresentação foi gradativamente evoluindo, 

achando no espetáculo o seu sucesso. A Alta Costura parisiense realizava 

modelos inéditos em matérias-primas de grande qualidade, saídos dos salões de 

luxo das Casas em que se apresentavam para alguns poucos. No raciocínio de 

Charles-Frédéric Worth, como lembra Lipovetsky, a moda tornava-se indústria de 

criação. Diante do contexto moderno de mundo, no qual o impulso industrial 

alinhava-se com a indústria cultural, a Alta Costura teve de aprender a coexistir 

com a impessoalidade da confecção industrial.  

 

Se o mundo da moda encontrava-se numa dicotomia de motivos e, por isso, numa 

desigualdade de acesso, coube a Gabrielle Chanel simplificá-la. Ainda antes da 

Primeira Guerra Mundial, a jovem chapeleira surge talentosa e “se tornará o vetor 

de transformação dos hábitos vestimentares no entre guerras”. (NACIF, 2006, p. 

98). Em 1920, propõe que o luxo recue à simplicidade. A elegância, antes 

rebuscada, é reinterpreta pela estilista como suporte para a discrição. 

 



           
 

Na tentativa, consciente ou inconsciente, de democratizar a moda, Chanel traz do 

vestuário das classes trabalhadoras os elementos que irão aproximar os toaletes. 

Logo, as golas e punhos da camareira, o lenço de cabeça do operário e os 

macacões do mecânico foram encontrados nos corpos das mulheres das classes 

altas. Ao destituir a elegância do posto cabal das desigualdades estéticas, a 

estilista tornou a moda mais acessível, mais facilmente admissível. 

 

Todavia, a democratização da moda proposta por Chanel, em rigor, não encobriu 

todas as problemáticas. Mesmo com os avanços, a moda seguia sua essência e 

procurava nas minúcias estabelecer a distinção. Ou seja, a tentativa não constituiu 

igualdade no parecer. Em paralelo, novos critérios, agora pessoais, para afiançar 

os postos sociais mais altos, se valiam de atributos como a magreza, a juventude 

e o sex appeal.  

 

Em 1960, a moda de cem anos sofre mais uma investida do industrial. Desta vez, 

a industrialização da produção ia andar lado a lado com a moda, seria o início do 

prêt-à-porter. O início do período chamado “moda aberta” por Lipovetsky, no qual 

os polos criativos em moda vão se espalhar mundo a fora. O estilista não é 

neutralizado na ambiência industrial, ele continua criando as novas situações, 

porém vestindo as massas. Nessa terceira fase da moda, a qual vivemos, há 

coexistência de estilos. A moda tornou-se mais plural e aberta. 

 

Riachuelo: a democratização da moda como posicionamento de marca 
 

História da marca Riachuelo 
 

Em 1947, a Riachuelo nasce e decide ser na rua, onde suas primeiras lojas iriam 

funcionar. Nesse período, vendia apenas tecidos e a veia popular já era 

considerada, denotada no lugar dos esbelecimentos, bem como nos preços 



           
 

baixos. O grupo Guararapes interessa-se, e em 1979 compra a rede de lojas de 

tecido. Com isso, passou a comercializar roupas prontas para o uso. Até então, 

não se via um posicionamento ligado à moda em si, mas somente uma empresa 

disposta a oferecer indumentárias básicas. No começo da década de 1990, a 

moda passou a ocupar os seus interesses. Assim:  

 

A partir de 1993, nosso foco passou a ser a moda. Sempre 

em sintonia com as tendências nacionais e internacionais, de 

forma democrática, entregamos aos nossos clientes a moda 

com bons preços e qualidade superior. Esta estratégia 

envolveu a criação e o fortalecimento de marcas próprias, 

cada uma com identidade visual e público-alvo específico. 

(EMPRESA5). 

 

A nova preocupação da instituição – a moda – foi adotada como posicionamento 

no mercado, bem como apreendida como um plano que a fortalecesse. Diante do 

cenário, criaram-se marcas próprias, já que detinham fábricas para consolidar o 

projeto. As marcas nascentes estabeleciam contato com diferentes perfis de 

consumidor, porém o custo era sempre razoável. A entrada no século XXI fez a 

Riachuelo se reposicionar no segmento, preferiu sair da veiculação de massa para 

redirecionar os investimentos para outros âmbitos do negócio. Assim, a qualidade 

e o preço foram entendidos como fatores para um quadro futuro promissor. 

Gastou-se também para reformar as lojas, visando dinamizar seu merchandising 

visual. 

 

Em 2007, a marca volta a fazer uso dos meios de comunicação de massa, 

fazendo ecoar seu posicionamento concretizado: moda ao alcance de todos. A 

                                                            
5 EMPRESA. (2013). Riachuelo. Recuperado em 17 fevereiro de  
http://www.riachuelo.com.br/institucional/1/empresa.aspx. 



           
 

reorganização da marca em torno da moda determinou a criação de um 

departamento de estilo para agir como mediador entre as demandas do varejo e a 

produção da Guararapes. Assim, os profissionais de criação, que atuam na 

concepção dos produtos, estão em três cidades: São Paulo, Natal e Fortaleza – as 

duas últimas tem duas fábricas. O grupo de criativos que fica em São Paulo 

dialoga com os que estão nas fábricas a respeito das novas tendências, 

viabilizando o processo contínuo de atualização da produção. Contudo, as lojas 

Riachuelo são divididas em cinco núcleos: moda masculina, moda feminina, moda 

infantil, moda casa e calçados.  

 

O momento da moda e a nova classe trabalhadora no Brasil 
 

O mercado de moda brasileiro é que o mais cresce no mundo. Segundo a 

Euromonitor6, na última década, o faturamento quadriplicou, chegando aos 140 

bilhões de reais em 2013. No país, o bom momento do mercado de moda 

estabelece relação estreita com o aumento de renda das classes trabalhadoras. 

Circunscrita entre as classes ditas populares, a Riachuelo cresceu 62% nos 

últimos cinco anos. Hoje, com 212 lojas espalhadas pelo Brasil, a varejista ostenta 

o faturamento de 3,8 bilhões de reais, ocupando o 1º lugar entre as empresas 

nacionais.  

 

A marca potiguar ainda abriu 42 lojas em 2013 e cresceu no entorno de 15% com 

os lançamentos de coleções assinadas por estilistas renomados e pessoas da 

área do entretenimento. O conceito de fast fashion, o de trazer a alta moda numa 

velocidade considerável, ganhou outros complementos na Riachuelo, como por 

exemplo, o cartão de crédito próprio da loja. Assim: 

 

                                                            
6 LEAL, A. L. (2014, janeiro). A moda que vale bilhões. Revista Exame, 34-45.  



           
 

O guarda-chuva da empresa vai da tecelagem ao crédito. Ou 

seja, além de produzir a matéria-prima, fabricar as peças, 

distribui-las e vendê-las, oferecemos ainda o cartão de 

crédito para o consumidor comprar os nossos produtos. Com 

isso, ganhamos agilidade, velocidade, fluxo contínuo, 

controle de estoque, variedade e preço. Só em 2012, 

lançamos mais de 39 mil produtos. Diariamente, o 

consumidor pode encontrar 100 novidades em cada uma de 

nossas unidades. Há um frescor que atrai o cliente para o 

ponto de venda. Nosso departamento de estilo tem 80 

profissionais ligados no que há de mais atual. (BOCHICHI, 

20137). 

 

Nas palavras do CEO, o bastidor industrial da empresa é esmiuçado, fazendo 

entender que a promessa de colocar a moda ao alcance de todos exige uma 

conjuntura organizacional e econômica. O papel da empresa, que vai da produção 

até a lida com o cliente no ponto de venda, é notável. E se a moda se faz das 

pequenas novidades e de ciclos efêmeros, a organização tem por dever 

acompanhá-la. O público, quando imerso nas informações de moda, rende-se à 

frivolidade proposta. Para Marilena Chauí8, os programas sociais do governo 

realizados nos últimos dez anos não foram capazes de criar uma nova classe 

média, mas sim concretizou uma nova classe trabalhadora nos esquadros do 

neoliberalismo. Ela afirma que esta nova classe reproduz a ideologia da classe 

média, fincada no individualismo, no sucesso a qualquer custo e no consumo. 

Chauí acredita que a classe média não sofreu nenhuma alteração ideológica, 

apenas cresceu quantitativamente e sua renda também ascendeu junto com ela.   
                                                            
7 BOCHICHI, R. (2013, março). Uma empresa de um povo trabalhador e criativo. Revista 
FFWMAG!, 33-35. 
8 Martins, J.P. (2013, agosto). Marilena Chauí: “Não existe nova classe média”. CartaCapital. 
Recuperado em 15 setembro, 2013, de http://socialistamorena.cartacapital.com.br/marilena-chaui-
nao-existe-nova-classe-media. 



           
 

 

Ainda sobre as especificidades socioeconômicas que proporcionam o quadro 

favorável à economia de moda no Brasil, destaca-se a entrada intensa no 

mercado de trabalho das mulheres na última década, mais de 11 milhões de 

mulheres. Como sugere os números do Instituo Brasileiro de Geografia e 

Estatística9 (IBGE), com mais dinheiro no bolso, elas tem mais disposição para 

gastar e passam ter por obrigação o cuidado com os trajes no cotidiano. Ainda 

para o Instituto, a cada nível subido na hierarquia social, os indivíduos tendem a 

dobrar seus gastos com moda. Conclui-se que superadas algumas necessidades 

básicas como moradia, alimentação e transporte (essas prioridades podem variar), 

a pessoa passe a observar a moda com mais fervor. Num paralelo, à medida que 

o país se desenvolve e as pessoas pulem de faixa ou estrato social, um dos 

segmentos mais favorecidos é o da moda, é o que vem acontecendo no Brasil.  

 

No prisma da socialização, os produtos de moda são entendidos como identidade 

ao alcance dos olhos alheios. Os signos cabíveis no sistema podem conferir 

sucesso, baseado na boa aparência, competência, seriedade. Os indivíduos que 

não entenderem o sistema enquanto detentor de poder social correm o risco de se 

tornarem passíveis de incompreensão, sujeitos ao revés.  

 

Do preço à estética: a democratização de moda como posicionamento da 
marca Riachuelo 
 

O conceito de marketing não permaneceu estático, ele foi evoluindo e 

amadurecendo nos últimos 60 anos. Desde 1960, com o conceito da American 

Marketing Association, cujo enfoque dizia respeito exclusivamente sobre o fluxo de 

bens ao consumidor, passa por contínua atualização. Chegando ao fim do século 

XX, a ideia de marketing ampliou-se com Philip Kotler. O teórico anexou as 

                                                            
9 LEAL, A. L. (2014, janeiro). A moda que vale bilhões. Revista Exame, 34-45.  



           
 

preocupações comuns como concepção, preço, promoção ou distribuição com as 

vontades dos consumidores.  

 

Com efeito, é importante que a empresa esteja sempre atenta ao mercado para 

que possa mudar ou melhorar sua comercialização. Passar a estudar o mercado, 

pesquisar sobre o público, identificando suas necessidades e seus desejos para 

somente a partir daí sugerir produtos e serviços, podem ser fatos determinantes 

no seu sucesso. Diante disso, “as empresas aplicam o conceito de marketing com 

o objetivo de conquistar os seus consumidores e com isso alcançar suas metas e 

objetivos de venda.” (LAS CASAS, 2011, p.13). Os objetivos podem ser tanto no 

nível quantitativo, mensuráveis, quanto no qualitativo. 

 

A Riachuelo vem traçando nos últimos quatro anos novos caminhos no mercado 

de moda brasileiro. Em 2010, trouxe Oskar Metsavaht, dono e Diretor de Estilo e 

Criação da Osklen, para assinar sua coleção de verão. Foram elaboradas 100 

peças, entre roupas e acessórios, custando entre R$ 29,90 e R$ 250. O DNA da 

marca carioca não foi esquecido e os preços bem diferentes dos praticados pela 

grife, que dispõe de lojas também na Itália, Japão e Estados Unidos.  

 

A varejista de moda popular se inspirou em outras redes internacionais de fast 

fashion como a H&M e Topshop, que já levaram marcas já consagradas às suas 

araras, como Jean Paul Gaultier e Valentino. Assim, aposta convicta em arautos 

da moda para se estabelecer no mercado. Além de Oskar, Pedro Lourenço, Cris 

Barros, Martha Medeiros já desenharam coleções exclusivas a preços menores. 

Em 2012, a Daslu, marca proeminente do mercado de luxo brasileiro, estabelece 

parceria com a Riachuelo. Com efeito: 

 

Nosso objetivo é oferecer o melhor produto possível para o 

nosso cliente, e isso também passa por um catálogo bem 



           
 

cuidado, com o melhor fotógrafo, um modelo top e uma 

locação incrível. É o que o nosso consumidor quer e exige 

hoje. (MIRANDA, 201310).  

 

A fala de Marcella Kanner, diretora de marketing do grupo, transparece, além da 

relação recíproca entre marca e consumidor, as cobranças do público. Este 

denominado como exigente e criterioso, mesmo que talvez circunscrito nas 

classes ditas populares. A nova postura da empresa, entusiasta da 

democratização da moda, e de seu público está em sincronia com um maior 

acesso à informação proporcionado também pelas novíssimas mídias. A 

informação passa por um momento de democratização sob os ventos da Internet. 

Ambos estão imersos num processo contínuo de democratização, que vem se 

arrastando no decorrer dos séculos. Apesar disso, a consolidação dele não 

aparece no horizonte. 

 

Para Flávio Rocha, existia uma parte significativa da população brasileira excluída 

do universo da moda. Essas pessoas não tinham informação e por isso tratavam a 

moda de maneira quase indiferente. As altas novidades não faziam sentido, pois 

além da informação ausente, também não podiam despender muito dinheiro na 

aquisição da última moda. Assim, o empresário afirma:  

 

Nossa missão é dar acesso à moda. Primeiro, havia um 

grande número de pessoas excluídas deste universo. Que se 

relacionava com a roupa apenas por causa da necessidade 

de cobrir o corpo. Mais importante que a democratização da 

renda, o que aconteceu no Brasil, foi a democratização da 

informação. A classe C entendeu rapidamente que a moda é 

uma forma de expressão e nós optamos em atender um 

                                                            
10 MIRANDA, S. (2013, março). Fábrica de ideias. Revista FFWMAG!, São Paulo: 05 Lumi. 29-32.  



           
 

público que não tem tanto dinheiro, mas tem a informação e, 

por isso, deseja e vai atrás do design, da marca, da 

qualidade. (BOCHICHI, 2013). 

 

A nova atitude da empresa foi ancorada sobre as mudanças sócio-políticas que 

aconteceram no Brasil especialmente na última década. Para o CEO, a 

democratização da informação responde mais pelo sucesso da missão da 

empresa, a de dar acesso à moda, do que a própria democratização da renda. 

Com posse da informação, o grupo, antes desinteressado e alijado do processo, 

passa a desejar os produtos, pois enxerga neles fonte de expressão identitária.  

Sem dúvidas, configura-se um intricado cenário caracterizado pela inter-relação 

entre empresa, mercado, produto, consumo e cultura.   

 

Na recente coleção intitulada Riachuelo Fashion Five, divulgada no crepúsculo de 

2013, a marca potiguar reúne dez nomes da moda brasileira para criar, em que 

cada um elaborou cinco peças. Foram convocados: Matheus Mazzafera, Fernanda 

Motta, Dudu Bertholini, Helô Rocha, Thássia Naves, Camila Coutinho, Claudia 

Leitte, Adriana Degreas Robert Forrest e Raphael Falci. Cada um deles é 

envolvido com a moda à sua maneira, elegendo seus próprios motivos para 

criação. As roupas e acessórios criados tentaram satisfazer à missão da marca 

com preços que iam de R$ 29,90 a 289,00.  

 

Com a coleção, a marca vincula-se à imagem dessas dez pessoas da moda e ao 

seu público. Além disso, ganha respaldo no mercado nacional, dada a 

representatividade de cada um da equipe. Por exemplo, o consultor inglês Robert 

Fosse trabalhou nas últimas quatro décadas para as grifes italianas Giorgio 

Armani e Giambattista Valli. Outro exemplo da força da aposta, é poder contar 

com o aclamado estilista brasileiro Dudu Bertholini à frente da Neon. Conservando 



           
 

a identidade de sua marca fez as roupas para a fast fashion, usando a Amazônia 

como referência, exalando brasilidade característica de suas criações. 

 

Camila Coutinho, do ‘Garotas Estúpidas’ e Thássia Naves do ‘Blog da Thássia’ 

também aceitaram o convite para criar itens. As duas, hoje, figuram entre as mais 

relevantes bloggers de moda do país. Longe do parecer rebuscado dos 

especialistas, Camila e Thássia dialogam com o público jovem e simplificam a 

moda das passarelas para suas leitoras. 

 

A Riachuelo recorreu aos discursos competentes para obter reconhecimento tanto 

do grande público, como das autoridades do segmento. A lógica do discurso 

competente é resumida assim: “não é qualquer um que pode dizer qualquer coisa 

a qualquer outro em qualquer ocasião e em qualquer lugar.” (CHAUÍ, 2011, p. 14). 

Assim, o acirramento do mercado da moda, seja nacional ou internacional, propõe 

que logo de imediato se evoque o tom pessoal da marca para afirmar sua 

credibilidade e validade.  

 

Mas as nuances do posicionamento audacioso vão além. Em sincronia com o 

lançamento da campanha Riachuelo Fashion Five, inaugurou-se uma loja do 

grupo na Rua Oscar Freire em São Paulo, o que amplia a ênfase da direção audaz 

que a marca está tomando. O lugar é um reduto do luxo na capital paulista, 

conhecida por abrigar boutiques da Diesel, H.Stern e Osklen. Numa rua vicinal, a 

Haddock Lobo, encontram-se também gigantes do mercado de luxo mundial, 

como Louis Vuitton e Christian Dior. Agora, a Riachuelo divide a mesma 

ambiência que empresas respeitáveis da moda europeia e internacional. No 

espírito frenético que vem da moda, Flávio Rocha planeja mais uma expansão, 

agora a Av. Paulista – também localizada em São Paulo. 

 



           
 

Dado o cenário, pode-se afirmar que a organização estabeleceu seu marketing 

para criar valor. Segundo Las Casas (2011), o intuito é dirigir todas as atividades 

empresariais para agregar estima aos olhos do cliente. A estética das lojas, as 

coleções lançadas sob a tutela de estilistas, os investimentos contínuos em 

publicidade entoam um novo discurso, um discurso voltado para o valor. 

 

No mesmo ano em que é apontada pela Brand Finance Brasil como a marca mais 

valiosa da moda brasileira11, a Riachuelo surge em meio às marcas mais 

representativas do segmento na Av. Oscar Freire.  

 

O esforço para rejuvenescer a marca e, ao mesmo, trazer validez e 

representatividade a ela é notável. Ancorada no discurso do especialista, na 

linguagem publicitária e no vigor do marketing, a marca tem oxigenando seus 

limites, impondo-se também novos desafios, como o de sobreviver entre os 

grandes. Inserir-se naquele recinto luxuoso, sem perder de vista o compromisso 

de levar a moda à sua democratização, corresponde a um quadro positivo.  

 

Considerações finais 
 
Apesar da coincidência otimista entre o momento econômico brasileiro e o 

posicionamento da marca, é de notar a saliente disjunção que as classes ditas 

subalternas enfrentam em relação aos mais básicos serviços dados pelo Estado, 

refletindo também no acesso à informação e ao conhecimento. Estes permanecem 

percorrendo caminhos que muitas vezes as massas são impossibilitadas de 

acompanhar, seja pelo custo ou pela educação implicada no processo de 

assimilação. Todas as autoridades recrutadas pela Riachuelo fazem mesmo 

                                                            
11 TERZIAN, F. (2013, julho) Riachuelo é a marca mais valiosa do vestuário brasileiro, diz estudo 
da Brand Finance Brasil. Forbes Brasil, (s. v.), (s. p.). Recuperado em 17 fevereiro de 
http://forbesbrasil.br.msn.com/blogs/francoiseterzian/post.aspx?post=8c95b5ee-b78d-429e-827d-
a4482127f0bc.  



           
 

sentido para o público que as consomem a um preço menor? O universo da moda 

passou muito tempo recluso às castas sociais mais elevadas, algo que o novo 

contexto informativo, baseado na velocidade e instantaneidade da Internet, vem 

mostrando-se possível dissolver.  

 

Mas mesmo com o novo meio, há um desnivelamento em relação ao acesso à 

cultura e à informação. Nas “redes sociais”, a linguagem técnica do especialista de 

moda encontra seu oposto na linguagem coloquial dos bloggers que tentam 

traduzir o código para os populares ou leigos simplesmente. Contudo, Thássia 

Naves e Camila Coutinho, blogueiras convidadas para o Riachuelo Fashion Five, 

fazem valer o contrato que têm com grandes marcas. Portanto, se afastam do 

discurso puramente despretensioso.  

 

Sob a premissa de democratizar as altas novidades, a empresa remonta a 

centralidade do estilista e, portanto, revitaliza o discurso competente digno da 

moda dos cem anos. Outra problemática se apresenta quando refletimos sobre a 

realização da moda que se propõe a individualidade. Mas estreitamente ligada às 

pressões do mercado, o sistema frívolo da moda implica numa padronização e 

devaneios de consumo. Nesta proposição, ficam delineados os limites do novo 

momento sugerido pelo prêt-à-porter a partir de 1960. Com efeito, fica suspensa, 

se a confecção industrial de moda liberou o sujeito ou lhe fez refém de suas 

conveniências mercantis.  

 

Sem dúvida, dado o rendimento da empresa em 2013, a Riachuelo soube 

proporcionar ao seu público, produtos que alinham informação de moda a um 

custo razoável. Apresentou-se como uma empresa ágil e articulada, tanto na fala 

de seu CEO quanto no discurso da responsável pelo setor de marketing e se fez 

ouvir a democratização da moda como promessa cabal e insubstituível. A 

comunicação institucional da empresa, que depois de um hiato voltou aos meios 



           
 

de massa, também traduz o conceito. Procurou ser criativa e funcional, na medida 

em que vai interagir em realidades sócio-culturais diversas, como em São Paulo e 

Natal. 

 

Para fins de afirmação no segmento e de visibilidade de marca, a Riachuelo 

resolve se instalar na Rua Oscar Freire, local sede do mercado de luxo em São 

Paulo. Mas, o que mais pode significar introduzir a moda com preços acessíveis 

na rua mais luxuosa do país? Primeiramente, que a moda que custa menos não 

precisa estar exilada, nas margens da cidade, em grandes magazines, e nem seu 

eventual consumidor. Seguindo a mesma perspectiva, o layout da loja se fez 

contemporâneo e elegante, sem receio de afugentar seu público antigo, pronto 

para atrair novos olhares. Evidenciando, portanto, a relação comunicativa que 

estabelece a arquitetura. Ir até onde novos públicos então é um desafio claro, 

dada a amplitude de públicos para que a marca fala, agravada pela condição 

multicultural e suas dimensões continentais do Brasil.  

 

Sob o slogan “Patrocinadora oficial da moda” a marca tem sabido se reinventar ao 

propor novas situações ao mercado e, especialmente, ao seu público. O 

posicionamento recente tem por aliados a economia interna aquecida, o furor das 

classes trabalhadoras ao crédito cedido, e entendendo por filão profícuo este 

público novo que se forma com classes consideradas populares, porém ansiosas 

e ávidas por consumo. Coube à comunicação e ao marketing trabalharem para 

apreender as necessidades desse público no processo de reconhecimento social 

bem como orientá-lo e educá-lo para o consumo, via publicidade & propaganda e 

marketing.  
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