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A moda é a minha vida”, re-
 fere Gio Rodrigues. O es-
 tilista nascido em Lisboa,

mas a viver no Porto há vários
anos, dedica-se a tempo in-
teiro a esta actividade, mas
mesmo assim ainda consegue
conciliar com outras áreas,
nomeadamente a nível das
Relações Públicas (RP). A
mulher tem uma empresa de
RP onde Gio dá aconselha-
mento, nomeadamente na
concepção de eventos. “Não
sou capaz de estar parado e
ser um simples convidado”,
confidencia. Todo o tempo li-
vre de que dispõe dedica-o ao
filho que ainda é muito pe-
queno. Às vezes aproveita
para o levar a alguns aconte-Gio Rodrigues é um estilista do Porto

que quer apostar na
internacionalização da sua marca.
Garante que todos os passos foram
dados para que, já em 2007, a sua
marca possa competir com outras a

nível internacional, não se cingindo ao
vestuário, mas abrangendo também o

calçado, jóias e mobiliário. Diz-se
apaixonado pela moda e determinado a

conquistar novos públicos.

Apaixonado pela moda
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ira cimentos sociais, pois é uma
forma de estarem juntos. Du-
rante a entrevista o pequeno
Romeu, não deixou de obser-
var atentamente o pai.

A internacionalização

Gio Rodrigues considera-se
um autodidacta. “O bom gos-
to não se aprende, mas pode
ser limado”. Depois de termi-
nar o curso técnico de design
abriu uma loja de roupa e, in-
fluenciado pelos amigos, co-
meçou a fazer algumas
peças e a apresentá-
las em desfile. Mo-
vido pela curiosi-
dade, e simul-
taneamen-
te pela
v o n -

tade de fazer melhor, tirou um
curso de modelação na Esco-
la Gudi, para perceber como
eram concebidas as peças.
Depois as coisas começaram
a acontecer muito rápido, re-
fere. Chegou a ter uma loja
própria nas Galerias Penínsu-
la que acabou por se tornar
pequena para as suas colec-
ções. Trabalhou durante mui-
to tempo sozinho, embora te-
nha realizado algumas parce-
rias com empresas. Sentiu
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mais tarde que a marca Gio
Rodrigues tinha de crescer e
não se limitar ao mercado
nacional. Apostou em lojas
multi-marcas, nomeadamen-
te as que comercializam no-
mes internacionais e, segun-
do o que nos adiantou, vende
quase tanto como os outros
estilistas estrangeiros. A loja
Angel tem a exclusividade a
nível do Porto e Matosinhos.
Mas pode-se encontrar as
suas peças no norte, em Pa-
redes, Barcelos e Braga.

Questionado sobre o balan-
ço que faz do seu percurso pro-

fissional, diz que “foi crescen-
do”. “Todos os percursos têm
altos e baixos. O meu foi cres-
cendo passo a passo”, afirma.

Neste momento está a dar
o maior passo da sua carrei-
ra. Fruto de uma parceria
com António Teixeira (admi-
nistrador) e Joaquim Araújo
(Orcopon) ,  ,  ,  ,  ,  foi  cr iada uma
empresa que vai internacio-
nalizar a marca Gio Rodri-
gues. A partir da próxima es-
tação Primavera/ Verão a sua
marca estará também dispo-
nível em Espanha e Itál ia,
não só a nível de vestuário,
mas também sapatos, jóias,
acessórios e móveis. “O mer-
cado é global e Portugal torna-
se muito pequeno para nós. As
fábricas para trabalharem preci-
sam de quantidades de produ-
ção e nós vendemos para vinte
e cinco lojas em Portugal. Que-
remos exportar para chegarmos
às 150 lojas e competirmos com
as grandes marcas internacio-
nais”, salienta.

O outro projecto a realizar
ainda no Verão é a inaugu-
ração de uma loja/ ateliê, já
que tem imensas c l ientes
que o procuram para dese-
nhar roupa para ocasiões es-
peciais ,  como baptizados e
casamentos,  embora admi-
ta que hoje em dia já há
muita gente que o procura
para criar peças para o dia-
a-dia. “São clientes que não
têm muita paciência para pro-
curar o que gostam e querem
algo com o meu toque e que
seja original”, refere.

e que lhe captou a atenção ou
um simples aroma.

Já o trabalho de ateliê é
diferente, pois ou as pessoas
vêm com uma ideia predefi-
nida do que querem, o que
condiciona um pouco ou se
entregam na total idade.
“Imagino o que a vai favorecer
mais e o que poderá fazê-la sen-
tir-se melhor. Sou 100% dedica-
do à cliente. Gosto sempre de
conversar primeiro para perce-
ber o seu gosto, o que preten-
de, a que tipo de evento vai com
aquela peça”, refere.

De colecção para colecção
há sempre uma ruptura com
o que foi feito anteriormen-
te. “Apetece-me outros te-
mas, mater iais, mas é um

trabalho contínuo que tem a
ver com estilo”.

A parte criativa é pratica-
mente toda desenvolvida por
Gio Rodrigues. Tem um gabi-
nete de design que trabalha
consigo há alguns anos, assim
como alguns assistentes. “É
muito importante uma pessoa
sentir-se bem como uma rou-
pa, estar confortável”. Diz que
a sua maior felicidade é de ver
uma cliente satisfeita. “Não há
nada melhor do que ver alguém
vestir uma peça e ficar com um
sorriso no rosto”, frisa.

Uma viagem

Esta colecção Primavera/ Ve-
rão tem por base uma viagem

de cruzeiro com um grupo de
amigos de quinze pessoas. Ima-
ginou como se vestiriam nos di-
ferentes momentos do dia e das
ocasiões. Por isso há muito gla-
mour à mistura, com peças mais
casual como as gangas combi-
nadas com tops 100% seda. A
nível cromático predominam o
azul e o dourado. As gangas são
presença assídua, conjugadas
com peças mais sofisticadas
como tops de seda ou cetim ne-
las. Os fatos de cortes simples e
em algodão ocupam também lu-
gar de destaque neles. Gio Ro-
drigues oferece uma ampla di-
versidade de propostas a nível
de calções de banho, biquinis e
fatos de banho, onde impera a
sofisticação.

Mais próximo

Os gabinetes de vendas das
lojas vão-lhe dando feed-back
do que as pessoas gostam, o
que se vendeu mais. “É muito
importante ter esse conhecimen-
to para saber quem é o nosso
cliente”. Aliás, quando ideali-
za as suas colecções tem sem-
pre em mente o seu potencial
cliente. Normalmente pensa
numa família inteira e depois
imagina como, segundo de-
terminado tema, se vestiriam.
O ponto de partida para uma
colecção pode surgir a qual-
quer momento e ser desen-
cadeado por um filme que viu,
um concerto de música, al-
guém que viu a passar na rua


