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1. Objetivo 

O objetivo desde estudo é o de entender minimamente o mercado jeans brasileiro.  

Devido à grande complexidade que envolve este tema, este documento não tem 

pretensão de ser um estudo aprofundado, mas sim um apanhado superficial de todos 

os componentes envolvidos neste segmento.  Para isto vamos acompanhar desde o 

surgimento do Jeans no mundo, passando pelas características de produção de uma 

confecção jeans, uma breve análise mercadológica dos números que envolvem 

atualmente este negócio e, finalizando, as tendências do segmento para 2010. 

 

 

2. Metodologia 

Para conseguir desenvolver este estudo foram utilizadas pesquisas realizadas na 

internet em diversos sites referenciais. Após análise destas informações, foram 

utilizados apenas os dados que o autor considerou de fonte mais confiável ou que 

possuíam referência em mais de um documento pesquisado. Desta forma, foram 

excluídas informações contraditórias ou que não agregassem valor ao nosso estudo. 

Alguns elementos, principalmente mercadológicos, podem estar desatualizados ou 

inconsistentes devido à grande diferença das fontes pesquisadas ou porque não 

possuíam dados relativos ao ano de 2008. 
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3. Surgimento do Jeans no mundo 

Neste tópico vamos mostrar como nasceu esta peça que resiste a todos os tempos 

mantendo-se atual até os dias de hoje. 

O surgimento do Jeans começou nos Estados Unidos na metade do século XIX através 

de Levi Strauss. Levi imigrou aos EUA visando comercializar lona para tendas e toldos 

das carroças de mineradores. Havia nesta época uma grande corrida pelo ouro 

americano. Strauss notou que um grande problema para os trabalhadores que 

atuavam na mineração era a pouca resistência das roupas utilizadas para o trabalho 

pesado.  

Percebendo uma grande oportunidade de mercado, levou um operário a um alfaiate e 

confeccionou a primeira calça “jeans” com material encalhado em seu estoque. Apesar 

de ser extremamente durável este produto não possuía padrão de cor, variando nas 

mais diversas tonalidades de marrom. Também não eram confortáveis para o uso 

cotidiano dos trabalhadores, uma vez que eram confeccionadas com material 

extremamente duro como era a lona.  

Devido à grande aceitação de seu produto e de olho num mercado cada vez mais 

crescente Strauss resolveu viajar a Europa novamente com o objetivo de buscar um 

tecido mais apropriado para a confecção de suas peças. Encontrou um tecido parecido 

com uma sarja bem trançada, porém extremamente resistente. Por ter sido 

encontrado na cidade de Nimes, o tecido levava o nome da cidade. Com o tempo este 

nome foi modificando-se do original e acabou se tornando o famoso Denin.  

A cor original do tecido era crua. Isto tornava o mesmo extremamente difícil sua 

manutenção e lavagem. Então, em 1890, resolveu ousar novamente e experimentou 

tingi-lo com a raiz planta indiana chamada “Indigus”. Nascia assim a cor mundialmente 

conhecida das calças jeans.  

(Para título de curiosidade, a palavra Jeans surgiu de uma corruptela do nome das 

calças de trabalho utilizadas pelos operários portuários da cidade de Genova que 

chamavam o produto de “Genes”.) 

Levi também foi o responsável pelo surgimento dos botões, arrebites, bolsos traseiros 

e da cor laranja das costuras das calças Jeans. 

A difusão do jeans para o restante do mundo veio a partir do final da segunda guerra 

mundial. O uniforme americano era fabricado com este tecido e o mercado europeu 

não tardou a enxergar a grande praticidade e resistência do Denin, utilizando o 

produto para a confecção de roupas de trabalho naquilo que foi denominado de 

“workwear”, ou seja, a roupa do trabalhador. 
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 A passagem do produto de uma roupa específica de trabalho para um cobiçado 

acessório de moda começou pela utilização do mesmo por figuras míticas do cinema 

americano como James Dean, Marlon Brando e Marlin Monroe nos anos 60. Mas foi na 

década de 70 com o surgimento do movimento hippie que ele tornou-se um artigo 

indispensável no guarda-roupa dos jovens de todo o mundo. 

No Brasil, o jeans, cuja comercialização teve início na década de 60, através da já 

extinta Santista Têxtil, era destinado, principalmente, aos trabalhadores do campo, a 

chamada “calça rancheira” com denim de 18 onças. A sazonalidade do mercado 

variava, então, de acordo com a colheita agrícola. 
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4. As etapas necessárias a confecção de uma Calça Jeans 

Neste tópico iremos tratar todo o processo que envolve a produção de uma calça 

jeans até atingir o consumidor final. 

Parece simples, mas para chegar um produto até o guarda-roupa de um cliente, muito 

passos e pessoas estão envolvidas neste processo.  

Tudo começa com a pesquisa de tendências de consumo. Profissionais de moda, 

designers, estilistas, acompanham o que está acontecendo em todo o mundo para 

definir qual será a tendência das próximas estações. Paris, Londres, Madri e Berlim 

fazem parte do calendário oficial de lançamento das tendências mundiais. O Brasil 

também se tornou centro de referência mundial por suas modelagens ousadas e com 

perfeito caimento no corpo feminino. Nossos profissionais no Brasil ficam “antenados” 

ao o que acontece nestes locais para transpor estas idéias ao mercado brasileiro. 

Contudo, para uma pesquisa bem feita, nossos estilistas não ficam presos apenas as 

passarelas e utilizam-se também de estudos de cotidiano dos usuários dos produtos, 

seus costumes, como interagem em suas “tribos”, seus gostos e preferências. 

Este trabalho de pesquisa é todo compilado, analisado criteriosa e exaustivamente, 

mostrando as tendências mais fortes e como elas podem ser trabalhadas para adaptar 

ao perfil consumidor da marca. 

Após a etapa de pesquisa, uma confecção jeans parte para o planejamento da coleção. 

Esta é uma etapa crucial para o sucesso comercial de uma marca. Aqui se definem a 

quantidade de peças produzidas, os target’s de preços necessários, a situação atual e 

projetada do mercado e o que a marca procura atingir com esta nova coleção. Nesta 

etapa é fundamental a participação de outros setores da empresa como área 

comercial, marketing, produção, etc. Uma planejamento bem feito aumenta 

consideravelmente a chance de sucesso de uma coleção. 

O lançamento de uma nova coleção não significa necessariamente na produção de 

todos os modelos a partir do “zero”. É comum uma coleção possuir três tipos de peças: 

as “reconduzidas” que mantém os componentes de estação para estação e servem 

como um identificador da marca; as “revisitadas” que seguem tendências de mercado 

e muda a cada estação; e as peças denominadas “flash” que é inteiramente nova e 

retrata a aposta da marca naquela estação. Vale lembrar que uma peça “flash”, de 

acordo com sua aceitação, pode virar no futuro uma unidade revisitada ou até mesmo 

reconduzida ao mercado.  

Após este trabalho de planejamento e a definição de uma coleção, segue-se a 

confecção do produto propriamente dito. 
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A primeira etapa para isto é a estruturação de um “croqui” pelo estilista e que contém 

os desenhos e as características da peça.  Estas informações são repassadas ao 

modelista que é o profissional responsável pela confecção dos moldes utilizados para 

cortar a peça e deixá-la exatamente como criou o designer da empresa. Após o corte a 

peça é costurada fazendo a peça-piloto do produto. Esta peça é analisada e ser for 

aprovada está pronta para servir de referência a confecção do produto. 

Como notaram até uma calça jeans chegar a um consumidor, muito trabalho é 

realizado e praticamente toda a empresa une-se para conseguir entregar um produto 

que seja objeto de desejo das pessoas. 
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5. Lavanderia Industrial – O segredo de uma confecção jeans 

Nesta etapa irá ser demonstrado como o mundo da moda jeans progrediu e o 

sucesso desta evolução. 

A indústria têxtil de confecção jeans passou por uma enorme transformação desde seu 

inicio. Das antigas peças de lona a utilização do denin como matéria-prima, de um 

produto sem preocupação estética até buscas incessantes por modelagens 

confortáveis e que se ajustam ao corpo. Mas nada transformou tão radicalmente este 

produto quanto à utilização de lavanderias industriais na confecção das peças.  

Quando a utilização do denin tornou-se freqüente, a calça jeans chegava à casa do 

consumidor sem nenhuma pré-lavagem e coberta com uma espessa camada de goma. 

A goma tornava o tecido “duro” e desconfortável para a sua utilização. Esta goma só 

era retirada após algumas lavagens pelo consumidor.  

No final dos anos 80, o mercado de confecção percebendo esta situação começou a 

utilizar-se de lavanderias industriais para “amaciar” previamente os produtos, 

proporcionando maior conforto ao seu cliente. Após isto surgiu o “Stone Wash” que 

tem seu nome devido à utilização de pedras durante este processo, o que causava uma 

impressão de envelhecido ao jeans e fazendo com que o consumidor pudesse escolher 

a tonalidade da peça desejada. 

O mercado não parou mais de pesquisar metodologias de lavagens que modificaram 

completamente a estrutura e aparência do antigo jeans, tornando a calça jeans  

contemporânea e surpreendente. Estas novas técnicas de lavagem trouxeram a 

oportunidade dos estilistas ousarem cada vez mais na confecção de seus produtos.  

Vamos falar rapidamente sobre as principais técnicas de lavagem: 

- Stone Wash: Este foi o processo pioneiro de lavagem onde se utilizam máquinas de 

lavar com tambores rotativos cheio de pedras. Estas pedras ficam em atrito com as 

peças por determinado tempo desgastando a fibra e desbotando o azul. 

 

- Super Stone: Utiliza o mesmo processo do Stone Wash com a diferenciação do tempo 

maior de abrasão para deixar a peça ainda mais clara. 

 

- Destroyed/Delavê: Neste processo, além da utilização das pedras, a indústria do jeans 

utiliza-se de enzimas celulósicas no processo. Estas enzimas “alimentam-se” da 

celulose do tecido potencializando o envelhecimento do tecido e diminuindo o tempo 

de lavagem. Desta forma, além de um produto diferenciado, esta técnica reduz o custo 

operacional para a confecção da peça. 
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- Vintage – Primeiramente as peças são passadas pelo método Stone wash de 

envelhecimento. Após este procedimento as peças estão preparadas para a utilização 

do vintage. Elas são imersas em corantes ou pigmentos para conferir nova cor ao 

produto. A escolha por determinada técnica de coloração vai depender do efeito 

esperado para o modelo. Utilizando-se de corantes (que é totalmente solúvel na água) 

o tecido obtém um efeito uniforme na sua nova cor. Como os pigmentos não possuem 

solubilidade, torna o tingimento mais irregular. 

 

A indústria de lavagem possui mais de outras 20 variações do processo de 

envelhecimento, mas todas se utilizam de um grau maior ou menor da mesma 

tecnologia acima citadas. 

 

Dentro do processo de lavanderia vale salientar também a utilização de efeitos 

localizados de tingimento. Esta técnica é utilizada para diferenciar ainda mais o 

produto final de cada marca. Para isto ocorrer, a lavanderia emprega o uso de uma 

substância chamada de permanganato. Os itens são previamente desgastados num 

processo de lixação para demarcar a área onde será aplicado o produto. Com a 

utilização de pistolas ou até mesmo de forma manual é aplicado o permanganato 

nesta extensão. Após isto a peça é mergulhada em outra substância química de nome 

metabilssulfito de sódio que revelará o efeito desta técnica. 

 

Para acompanhar a aparência de envelhecimento os acessórios como aviamentos, 

etiquetas e linhas de pespontos seguiram a mesma tendência, valorizando ainda mais 

o produto final. 

 

O avanço dos estudos e da tecnologia aplicada a serviço da indústria jeans fez o 

produto se transformar completamente. Esta capacidade de se reinventar a cada dia 

torna nosso artigo sempre atual e necessário para nosso uso. 
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6. Customização – O Tributo a Individualidade 

 

Aqui iremos expor como um produto simples torna-se uma sofisticada peça ao 

consumidor e objeto de desejos para todos. 

Não bastasse a utilização de todas as técnicas para transformar o jeans num objeto 

diferenciado e cheio de possibilidades, a indústria de confecção resolveu ousar ainda 

mais em seus produtos visando fortalecer suas marcas. Estas customizações oferecem 

um valor agregado ao artigo fazendo com que uma peça customizada possa valer mais 

de 20 vezes do que uma original.  

Existem diversas maneiras de customização de uma calça jeans e elas podem ser 

utilizadas de forma isolada ou aplicadas em conjunto de acordo com o desejo do 

estilista.  

Uma das mais utilizadas é o bordado. Ele pode ser “convencional” onde é utilizado 

linhas de poliéster e consegue ser confeccionado por qualquer maquina de bordar. 

Este tipo de bordado possui uma excelente relação custo-benefício, pois o valor para 

esta customização é mais baixo e de fácil execução. Se a indústria jeans quiser pode 

utilizar-se de linhas especiais, aplicações ou bordados de alta definição para tornar o 

produto ainda mais exclusivo e com valor percebido maior. 

Outra forma de customização é a utilização de zíperes em lugares antes não utilizados. 

Esta forma carrega consigo a marca da ousadia na modelagem da peça. 

Existem diversas outras formas de customização como aplicação de cristais, utilização 

de etiquetas, aviamentos, etc. Nos produtos customizados o que vale é a criatividade 

do profissional de moda da empresa aliado ao objetivo de alcançar o publico desejado. 

O ponto chave de uma customização é conseguir obter a fixação da marca e tornar 

uma calça jeans em um produto único e alto valor agregado. 
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7. Medidas do Jeans no Brasil 

O Brasil profissionaliza-se e procura adotar padrões únicos de confecção. 

Hoje, 60% dos confeccionistas brasileiros trabalham em conformidade com a norma 

NBR 13.377, que desde outubro de 2007 determina a padronização de tamanhos do 

vestuário de acordo com as medidas do corpo da população brasileira, informa 

balanço da Abravest (Associação Brasileira da Indústria do Vestuário). Por enquanto, a 

adesão às novas medidas é voluntária, mas quando 80% dos confeccionistas estiverem 

regularizados, a entidade irá solicitar a obrigatoriedade no cumprimento dessa norma 

ao INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), 

explica Roberto Chadad, presidente da Abravest.  

   

A norma 13.377 é a primeira medida de padronização estabelecida pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). Outro projeto que está em andamento é o 

Censo Antropométrico, com execução a cargo do Cetiqt, no Rio de Janeiro (RJ). 

"Estamos pesquisando as medidas dos brasileiros. São mais de 15 mil pessoas que irão 

passar pelo scanner que capta as medidas de cada indivíduo. Vamos estabelecer 

medidas de gancho, comprimento, lateral, partes traseira e frontal, de acordo com as 

definições desse estudo antropométrico", conta Chadad.  

  

Segundo ele, o objetivo é concluir esse projeto em 2010 para que seja regulamentado 

como norma. 

  

A seguir, confira as medidas oficiais do jeans brasileiro: 

  

:. Cintura Infantil: calças, bermudas, shorts, saias e jardineiras 

  

Medidas em 

centímetros 

  52     54     56    59     62      65 

  

  

  

Tamanhos 

   

   2 

   

   P 

   4 

 

  

   P 

   6 

 

  

   M 

   8 

 

  

   M 

  10 

 

  

   G 

  12 

 

  

  G 
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Cintura Masculina: calças, bermudas e jardineiras 

 

  

Medidas em 

centímetros 

 68  72  76  80  84  88  92  96 100 104 

  

Tamanhos 

  

  

  34 

     

  

PP 

   36 

  

  

PP 

  38 

  

  

 

P 

  40 

  

  

P 

  42 

  

  

M 

  44 

  

  

M 

  46 

  

  

G 

  48 

  

  

G 

  50 

  

  

GG 

   

52  

  

  

GG 

 

:. Cintura Feminina: calças, bermudas, shorts, saias e jardineiras 

  

Medidas em 

centímetros 

 60  64  68  72 76  80   84  88 92 

  

Tamanhos 

  

  

 36 

   

PP 

 38 

   

 P 

 40 

    

 P 

 42 

    

 M 

 44 

  

  M 

 46 

   

 G 

48 

    

 G 

 50 

   

GG 

 52 

   

GG 
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8. O Mercado Jeans no Brasil  

Vamos descrever qual o universo existente neste mercado e mostrar como um 

produto de mineradores se transformou num negócio bilionário. 

O Mercado mundial do segmento jeans vem mudando ao longo dos anos. Em 1998, o 

Brasil era o quarto maior produtor mundial de Denin (a capacidade instalada de 

produção era na ordem de 250 milhões de m lin/ano), atrás dos Estados Unidos (600 

milhões de m lin/ano), da China e do México (300 milhões de m lin/ano). Em termos de 

consumo, possuíamos o quarto maior mercado (aproximadamente 110 milhões de m 

lin/ano), atrás dos Estados Unidos (1.250 milhões de m lin/ano), do Japão (300 milhões 

de m lin/ano) e da Alemanha. Depois de um período de trevas, na década de 90, com a 

abertura do mercado para a importação, o País investiu e tornou-se o maior produtor 

de Denim do mundo, com 25 milhões de metros fabricados por mês, alternando nesta 

liderança com a China e a Turquia. 

 

Em termos de mercado não é diferente. Atualmente somos o segundo mercado de 

jeans no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Nosso consumo ultrapassa 

a casa dos 100 milhões de peças vendidas anualmente movimentando mais de R$ 8 

bilhões ano e abrigando mais de 2000 marcas que trabalham basicamente com 

jeanswear.  

 

Para competir com os preços e modelos de rivais externos, as fabricantes brasileiras do 

Denim vêm investindo pesado em inovação, produção e exportação. O volume de 

investimento cresceu 50%, em relação a 2007, alcançando US$ 1,5 bilhão. Os 

desembolsos não foram puxados por projetos específicos. Representam investimentos 

realizados por toda a indústria, entre tecelagens, malharia e confecções, explica 

Fernando Pimentel, diretor executivo da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

e de Confecção). 

 As empresas brasileiras têm seus próprios laboratórios de desenvolvimento e 

pesquisa, de onde saem infinitas variações que transformam o tecido rústico 

inicialmente usado como lona de caminhão em verdadeiros objetos de desejo. 

Todo esse empenho deu às empresas do Brasil o status de fornecedoras das grifes 

mais importantes de jeanswear do mundo: Zara, Calvin Klein, Levi’s, Miss Sixty, Replay, 

quase todas bebem do denim brasileiro. 
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9. Estudo setorial do Mercado Brasileiro 

Por ser um País de dimensões continentais, o Brasil possui características regionais 

de comercialização. Vamos demonstrar o potencial de mercado existente em cada 

setor do Brasil. 

Região Sul 

Juntos os três estados do sul produzem um PIB de R$ 356, 26 bilhões de reais/ano,  o 

que equivale a aproximadamente 16% do PIB nacional. Embora Paraná, RS e SC 

correspondam a apenas 7% do território brasileiro, por lá vivem 26,73 milhões de 

habitantes, que representam 14,5% da população brasileira, segundo o IGBE. 

Paraná 

PIB de 126,62 bilhões/ano 

35.54% do PIB da região 

10,28 milhões de habitantes 

Temperatura anual varia de 10ºC a 22º C 

 

Santa Catarina 

PIB de 85, 29 bilhões/ano 

23,93% do PIB da Região 

5,86 milhões de habitantes 

Temperatura anual varia de 13ºC a 25ºC 

 

Rio Grande do Sul 

PIB de 144,34 bilhões/ano 

40,51% do PIB da Região 

10,58 milhões de habitantes 

Temperatura anual varia de 15ºC a 18ºC (com a mínima podendo chegar a -10ºC e a 

máxima aos 40ºC). 
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Rio de Janeiro e Espírito Santo 

Somadas as riquezas produzidas por estes dois estados alcançam R$ 294,12 bilhões ao 

ano. O volume representa 24,23% do PIB do sudeste brasileiro, região aonde os dois 

estão localizados. Em termos de população é muito semelhante. Os dois estados 

reúnem 18,77 milhões de habitantes, que equivalem a 24,10% da população da região. 

Rio de Janeiro 

PIB de 246,33 bilhões/ano 

20,34% do PIB da região 

15,42 milhões de habitantes 

 

Espírito Santo 

PIB de 47,19 bilhões/ano 

3,88 % do PIB da região 

3,35 milhões de habitantes 

Temperatura anual varia de 10ºC a 22º C 

 

Centro Oeste e Norte 

Os dez estados dessas regiões acumulam PIB de quase R$ 300 bilhões, com população 
de 27,84 milhões de habitantes. Com dez estados, que ocupam pouco mais da metade 
do território brasileiro, as regiões centro-oeste e norte somam 27,84 milhões de 
habitantes, o equivalente a 15,13% da população nacional, de acordo com dados do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O PIB das duas corresponde a R$ 
296,68 bilhões, que representam 13,81% da riqueza produzida no país. 
 
 
Enquanto a região centro-oeste com quatro estados concentra 13,22 milhões de 
habitantes e acumula PIB de R$ 190,16 bilhões, a região norte conta com 14,62 
milhões de habitantes e PIB de R$ 106,52 bilhões em seus sete estados. 
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Raio X dos estados do Centro-Oeste 

 
 Mato Grosso do Sul 
 
PIB de R$ 21,64 bilhões 
11,38% do PIB da região 
2,26 milhões de habitantes 
Capital: Campo Grande 
 
 
Mato Grosso 
 
PIB de R$ 37,46 bilhões 
19,70% do PIB da região 
2,85 milhões de habitantes 
Capital: Cuiabá 
 
 
Goiás 
 
PIB de R$ 50,53 bilhões 
26,57% do PIB da região 
5,64 milhões de habitantes 
Capital: Goiânia 
 
 
Distrito Federal 
 
PIB de R$ 80,51 bilhões 
42,34% do PIB da região 
2,45 milhões de habitantes 
Capital: Brasília (também capital do Brasil) 
 
 
 
Raio X dos estados do Norte 

 
Rondônia 
 
PIB de R$ 12,90 bilhões 
12,11% do PIB da região 
1,45 milhão de habitantes 
Capital: Porto Velho 
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 Acre 
 
PIB de R$ 4,48 bilhões 
4,20% do PIB da região 
655,38 mil habitantes 
Capital: Rio Branco 
 
 Amazonas 
 
PIB de R$ 33,35 bilhões 
31,31% do PIB da região 
3,22 milhões de habitantes 
Capital: Manaus 
 
 Roraima 
 
PIB de R$ 3,17 bilhões 
2,98% do PIB da região 
395,72 mil habitantes 
Capital: Boa Vista 
 
Pará 
 
PIB de R$ 39,15 bilhões 
36,75% do PIB da região 
7,06 milhões de habitantes 
Capital: Belém 
 
 
Amapá 
 
PIB de R$ 4,36 bilhões 
4,09% do PIB da região 
587,31 mil habitantes 
Capital: Macapá 
 
 
Tocantins 
 
PIB de R$ 9,08 bilhões 
8,52% do PIB da região 
1,24 milhão de habitantes 
Capital: Palmas 
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São Paulo 

O PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo corresponde a R$ 802 bilhões 

em valores correntes. Sozinha, a região metropolitana corresponde a metade do PIB 

total, com desempenho de 56%. A capital é responsável por mais de 35% da riqueza 

produzida, metade se concentra em apenas sete municípios enquanto 75% em 41 dos 

365 municípios do Estado de São Paulo. Os sete municípios responsáveis pelo PIB de 

50% do Estado localizam-se num raio de menos de 100 km da capital. Cinco deles 

pertencem a RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) – São Paulo, Guarulhos, 

Barueri, São Bernardo do Campo e Osasco – e Campinas e Santos no seu entorno. 

 

Distribuição do PIB Paulista 

- Região Metropolitana de São Paulo   56,1% 

- Região Administrativa de São José dos Campos 5,2% 

- Região Administrativa de Campinas  15,4% 

- Outras Regiões do Estado    23,3% 

 

Vamos analisar os sete Principais Municípios 

 

Perfil da cidade – São Paulo 
 
PIB de R$ 263,18 bilhões 
35% PIB São Paulo 
12,5% PIB Brasil 
11 milhões de habitantes 
Temperatura  Verão (22 a 27°C / Inverno (15 a 21º C) 
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Perfil da cidade - Santos 
 
PIB de R$ 8,76 bilhões 
1,2% PIB São Paulo 
0,4% PIB Brasil 
419 mil habitantes 
72 km da capital paulista 
Temperatura média anual - 25ºC 

 

Perfil da cidade - Campinas 
 
PIB de R$ 58,06 bilhões 
7,99% PIB São Paulo 
2,7% PIB Brasil 
1.056.644 mil habitantes 
Temperatura média anual – 22,3ºC 

 

Perfil da cidade - Guarulhos 
 
PIB de R$ 21,6 bilhões 
1,01% PIB Brasil 
1.279.202 mil habitantes 

Temperatura média anual – média anual entre 17 e 21 graus Celsius e geada em alguns 
lugares durante o inverno 

 

Perfil da cidade - Barueri 
 
PIB de R$ 25,48 bilhões 
3,04% PIB São Paulo 
274.201 mil habitantes 
Temperatura média anual – em torno dos 20Cº, sendo o mês mais frio Julho (Média de 

15°C) e o mais quente Fevereiro (Média de 23°C). 
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Perfil da cidade - Osasco 
 
PIB de R$ 18,39 bilhões 
2,27% PIB São Paulo 
713.066 mil habitantes 

Temperatura média anual – em torno dos 20Cº, sendo o mês mais frio Julho (Média de 
10°C) e o mais quente Fevereiro (Média de 23°C). 

 

Perfil da cidade – São Bernardo do Campo 
 
PIB de R$ 49,44 bilhões 
6,11% PIB São Paulo 
801.580 mil habitantes 
Temperatura média anual – 21ºC 

 

Região Nordeste 

Com PIB de 280,50 bilhões de reais, a região nordeste corresponde a 13% de todos os 

bens e serviços produzidos no Brasil. São nove Estados de correspondem a 28% da 

população brasileira, o equivalente a 51,53 milhões de pessoas. 

 

Raio X dos Estados 

Bahia 

PIB de R$ 90,94 bilhões 
32,4% PIB da Região 
14,8 milhões de  habitantes 
Temperatura média anual – 30ºC 

  

Pernambuco 

PIB de R$ 40,90 bilhões 
17,79% PIB da Região 
5,03 milhões de  habitantes 
Temperatura média anual – entre 18ºC a 32%. 
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Ceará 

PIB de R$ 40,92 bilhões 
14,58% PIB da Região 
8,18 milhões de  habitantes 
Temperatura média anual – varia entre 22°C a 32°C no litoral 

 

Maranhão 

PIB de R$ 25,32 bilhões 
9,02% PIB da Região 
6,11 milhões de  habitantes 
Temperatura média anual – varia entre 20°C a 32°C no litoral 

 

Rio Grande do Norte 

PIB de R$ 17,86 bilhões 
6,36% PIB da Região 
3,01 milhões de  habitantes 
Temperatura média anual – varia entre 18,3°C a 31°C no litoral 

Paraíba 

PIB de R$ 16,86 bilhões 
6,01% PIB da Região 
3,64 milhões de  habitantes 
Temperatura média anual – entre 19°C a 31,2°C no litoral 

Alagoas 

PIB de R$ 14,13 bilhões 
5,03% PIB da Região 
3,03 milhões de  habitantes 
Temperatura média anual – entre 18°C a 34°C no litoral 
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Sergipe 

PIB de R$ 13,44 bilhões 
4,79% PIB da Região 
1,94 milhões de  habitantes 
Temperatura média anual – entre 18°C a 32,6°C no litoral 

 

Piauí 

PIB de R$ 11,12 bilhões 
3,96% PIB da Região 
3,03 milhões de  habitantes 
Temperatura média anual – entre 17°C a 38,1°C no litoral 
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10. Tendências do mercado jeans para o Inverno 2010 (texto retirado do guia 

jeanswear) 

Nessa temporada, as marcas apresentaram com menos intensidade os blacks, cinzas e 

brancos.  

Porém o Denim com beneficiamentos vintage e resinados imperaram nas coleções, e 

detalhes como furos com tampões colados deram um toque especial aos jeans mais 

desgastados.  

 

As formas continuam ajustadas com barra virada nas bootcuts e skinnies, porém a 

jodhpur começa a ganhar espaço dentro das marcas. O xadrez predominou nas 

camisarias, tops e também pode ser visto em pequenos detalhes aplicados ao jeans. 

As cores estão mais queimadas, e aparecem em rosa salmão, mostarda, verde jade e 

tons de terra, e cinzas.  

Paetês, pedrarias e metais aparecem decorando sutilmente os bolsos. Algumas marcas 

apostaram num Denim mais robusto chegando a 12 oz, enquanto outras iam à 

contramão usando Denim levíssimo com mistura de algodão e Tencel.  

 

Nas linhas para pesponto, a novidade ficou por conta das cores vinho e uva, 

acompanhadas de linha preta, sendo usadas em jeans com lavagens escuras 

conferindo um ar sofisticado as peças. 

Como companhia perfeita do jeans está confirmada, como forte tendência, os tênis e 

sapatos coloridos já vistos nas ruas vestindo os mais antenados.  

 

A Colcci apresentou uma coleção equilibrada entre estilo europeu, com um leve toque 

brasileiro, firmando assim sua identidade para outros povos. A marca brasileira 

apresentou um jeans justo com bolsos decorados de bordado richelieu - ou bordado 

com aplicação de pedras - agregando sensualidade às peças. Shorts, mínis e estampas 

compuseram a coleção.  

 

A Salsa Jeans, por sua vez, apresentou o forte da marca: lavagens agressivas como sujo 

sobre sujo, preto chamuscado de carbono, e até preto descarregado com algumas 

reservas - não esquecendo dos zíperes aplicados em lugares inusitados, braguilhas e 

bolsos assimétricos. Para o público masculino; bolsos oversized, muita aplicação de 

couro e lona, repetindo algumas propostas da campanha passada. No feminino, um 

shape mais sensual que valoriza o bumbum, denominado pela marca de Under - The 

push of jeans. 

"Coloridíssima", a marca espanhola Desigual apresentou em sua coleção peças como 

coletes em patchwork; composto por partes retiradas de uma calça jeans. A mesma 
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lógica seguiu para as saias com acréscimo de sarjas coloridas, alguns casacos em 

patchwork colorido ou em tecido maquinetado florido estampado em preto e branco. 

Destaque para o detalhe da aplicação de diversos botões diferenciados em uma 

mesma peça, e calças amplas com um discreto xadrez.  

 

A Mustang e a Wrangler apresentaram macacões inteiriços ajustados ao corpo, longos 

e curtos, lavagens vintage inovando apenas nas sobreposições de cores para efeitos de 

bigodes.  

 

A tão desejada marca holandesa G-Star mantém seu ciclo de renovação. Com coleções 

antes compostas por Denins brutos, nesta temporada, o mix de produtos traz até 

mesmo criações como jeans com xadrez construído no laser entre peças vintages e 

algumas peças em sarja coloridas. A coleção mostrava fielmente o estilo robusto da G-

Star.  

 

A Hilfiger Denim estendeu sua campanha apostando fortemente nos vintages, em 

parte do estande mais de cem jeans com diferentes beneficiamentos decoravam o 

espaço dentro dessa proposta. 

De uma volta rápida pelo mundo, a americana Levi's criou quatro temas do Texas ao 

Alasca usando peles e xadrez. O jeans veio com inspiração vintage, e a marca continua 

apostando fortemente em modelagens anatômicas. 

A Replay usou metais e bordados para decoração dos bolsos, lavagens vintages - com 

destaque para as peças com efeito tie-dye em preto e índigo - camisas e pequenos 

detalhes em xadrez no jeans. 

Pepe Jeans usou lavagens vintages, e alguns patches aplicados próximo ao bolso.  

 

A Killah, marca italiana de estilo cool com toque sensual, apresentou jeans bootcut e  

micro vestidos no jeanswear. 

A Kaporal, que desta vez se encontrava no pavilhão Denim Base, apresentou jeans 

vintage com muitos zíperes e detalhes em couros. 

Entre as marcas Fashion, que desta vez se alojou no setor Denim Base, o grande 

destaque ficou para a Seven Jeans. A marca apresentou a coleção separada por uma 

gama de cores maravilhosas e resultou no enriquecimento do estande. A marca 

apostou nos jeans coloridos e cheios de pedrarias. 
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11. Resumo 

Este estudo mostrou que o mercado jeans cresceu e amadureceu durante todo o 

período desde sua primeira utilização. De um produto de massa, o jeans tornou-se 

quase exclusivo através do processo de customização atual. Isto se deve porque os 

clientes estão cada vez mais conhecedores das tendências de moda e das várias 

possibilidades ofertadas a eles.  Por outro lado, este segmento segue numa disposição 

de crescimento impressionante. O jeans tornou-se uma peça fundamental do uso 

cotidiano da população e nada aponta para que seu “reinado” seja desbancado por 

outro objeto de consumo vestuário. Os investimentos realizados pelas indústrias de 

Denin e por toda a cadeia produtiva da confecção jeans demonstram que o mercado 

brasileiro tende muito a expandir-se seja no consumo interno como na exportação de 

nossas modelagens para o exterior.  

Com uma concorrência acirrada devido ao grande número de marcas existentes no 

Brasil, cabe as confecções interpretar os desejos de seus consumidores e sagrar 

produtos que sejam objeto de seu desejo. Isto não é uma tarefa fácil devido às 

inúmeras identidades urbanas que compõe o cotidiano juvenil. Mas, se uma indústria 

de confecção almeja o sucesso de seu trabalho, esta deve ser uma tarefa incessante de 

todos que nela colaboram. 

Desta forma, compete apenas aos profissionais que vivenciam neste segmento, 

visualizar suas oportunidades e explorá-las maximamente. É preciso inovar, ousar, se 

qualificar e usar de toda tecnologia existente atualmente para desenvolver seus 

produtos e seus canais de comunicação.  

12. Considerações Finais 

Como dito no inicio, esta dissertação nunca teve como intuito ser um material de 

pesquisa ou um estudo aprofundado sobre este importante segmento da moda. Vale 

apenas como um entendimento básico por parte deste autor visando conseguir dispor 

de uma pré-qualificação necessária para poder atuar neste mercado. Este material 

auxilia muito mais como parâmetro do esforço e importância dada pelo mesmo a uma 

oportunidade gerada.  

 

O único lugar onde o êxito chega antes do trabalho é no dicionário. (Vidal Sassoon) 
 

 

Luiz Fernando Urruth Fontella 


