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METSAVAHT EM SEU APARTAMENTO, NO RIO 

DE JANEIRO (FOTO: RÔMULO FIALDINI/EDIÇÕES GLOBO CONDÉ NAST) 

Está difícil encontrar Oskar Metsavaht, o dono da Osklen. Sua agenda, que nunca foi 

tranquila, anda cada vez mais atribulada nos últimos meses – sobretudo depois que a 

revista americana Forbes incluiu a grife brasileira no seleto grupo das maiores 

marcas de luxo do mundo. De quebra, a publicação apontou o próprio Metsavaht 

como um dos 13 candidatos a figurar em seu ranking de bilionários num futuro 

próximo. Ele hoje ainda está distante, com uma fortuna estimada em US$ 400 

milhões, mas uma provável venda da Osklen (ou a chegada de um sócio de peso), 

como preveem analistas, mudaria rapidamente esse número. Os principais 

candidatos são a LVMH, dona de marcas como Louis Vuitton e Givenchy, a PPR, 

detentora da Gucci e da Yves Saint Laurent, e a brasileira Alpargatas. “O Oskar estará 

muito ocupado nos próximos meses”, disse no início deste ano uma de suas 

assessoras, listando, em seguida, os compromissos do empresário. Em março, um 

evento sobre sustentabilidade em Manaus. Em abril, reuniões na Itália. Em maio, 

retorno à Europa para participar da 1.618, uma feira cujo tema é o luxo sustentável – 
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a especialidade do dono da Osklen. O jeito era tentar pegá-lo em Manaus, antes da 

turnê europeia. Fui. 

A conversa ocorreu numa pequena sala de um hotel às margens do rio Negro. 

Esperava-se uma entrevista de no máximo meia hora – e sem comentários sobre as 

negociações com outros grupos. Antes de iniciar a conversa, ele fez um pedido. 

“Alguém tem um lápis ou uma caneta? Não consigo falar sem rabiscar o papel.” Ele 

assume: não é bom desenhista. Mas, naquele dia, rabiscou bastante. Falou por uma 

hora. Por duas. Como de costume, em tom baixo, ritmo pausado, quase 

ininterruptamente. Encaixar uma pergunta no meio do discurso não foi uma tarefa 

fácil. Mesmo assim, ele não deixou nenhuma questão sem resposta. Até mesmo 

aquela sobre as negociações da Osklen com outros grupos. 

Metsavaht construiu um modelo de negócios diferente de tudo que existe hoje no 

mercado da moda, o que explica o forte assédio em torno da Osklen. Ele provou que é 

possível aliar design e alta qualidade a aspectos culturais (no caso, a brasilidade) e 

responsabilidade socioambiental, sem comprometer os resultados financeiros. É o tal 

“luxo verde” a serviço da rentabilidade e não apenas como verniz para a marca. No 

caso da Osklen, esta filosofia é parte do negócio: é justamente a matéria-prima 

sustentável que faz de suas peças artigos de luxo. 

Contrato pessoas pragmáticas. Ou pragmáticas e criativas. Só criativo? Só 

eu. " 

 OSKAR METSAVAHT 

Tome-se como exemplo um dos modelos de bolsa de couro de pirarucu. Custa R$ 

847. Por que um peixe de água doce tem um preço tão salgado? Por causa do alto 

custo da cadeia de produção. São quatro fornecedores envolvidos no trabalho, que 

começa na ilha de Marajó, no Pará, e termina em um fornecedor da Osklen em 

Franca (SP) – uma viagem de 4,1 mil km. O peixe é pescado pelos pescadores locais 

em períodos predeterminados pelo Ibama para ser consumido nas comunidades 

ribeirinhas ou vendido para cidades vizinhas. A grife fica com o couro. Outro exemplo 

é o algodão orgânico da Coopnatural, cooperativa da Paraíba que reúne confecções de 

roupas de algodão orgânico. Esse algodão está nas camisetas da Osklen desde 2007. 

Para confeccioná-las, a cooperativa paga 50% a mais pela pluma orgânica do que 

pagaria pela convencional – em parte devido à baixa produtividade das lavouras: 700 

quilos por hectare, ante 5 mil quilos na produção comum. 



“O mundo inteiro está desejando produtos de origem sustentável. O Japão se vendeu 

pela alta tecnologia. Os europeus, pela sofisticação. A Índia, pela espiritualidade. 

Estados Unidos, pelo american dream. Agora, o american dream está em xeque e o 

europeu já não vê da mesma forma as grifes tradicionais porque elas mudaram, para 

atender os chineses. O que está na moda é o brazilian soul, uma ideia do estilo 

brasileiro de ser e viver. Somos o país com a maior floresta preservada do planeta. 

Mas essas ideias de cultura e sustentabilidade nunca foram transformadas em um 

produto ou marca.” 

O empresário teve o primeiro contato com matérias-primas brasileiras 

nos anos 90, quando alguns de seus amigos começaram a executar 

projetos de pesquisa na Amazônia. Ele comprava eventualmente alguns 

materiais para a Osklen, mas não era rotina da empresa auxiliar a 

cadeia de produção das matérias-primas. Esse trabalho passou a ser 

tarefa do Instituto-e, criado pelo empresário em 2006. Um ano antes, 

ele havia encomendado à consultora Selma Fernandes (que depois se 

tornou diretora do instituto) um levantamento de materiais de diversas 

regiões do país. Após um ano, ela trouxe novidades, como uma malha de 

PET reciclado, couro vegetal feito de látex e juta da Amazônia. Hoje, o 

Instituto-e gerencia 15 projetos. A busca por matérias-primas 

transformou-se no programa e-fabrics. A atual diretora do instituto, Nina 

Braga, diz que já foram catalogadas 24 e-fabrics, usadas em diferentes coleções da 

Osklen. 

Mas a Osklen não nasceu assim, da mesma forma que Metsavaht nem sempre foi um 

homem da moda. 

Do surfe à moda 

Oskar Fossati Metsavaht é um gaúcho de 51 anos, descendente de estonianos (o avô 

chegou ao Brasil em 1925), casado, pai de três filhos, médico de formação e estilista 

por acaso. Até meados da década de 80, tudo indicava que seria mais um médico da 

família Metsavaht, seguindo a vocação do irmão e do pai, fundador da faculdade de 

medicina de Caxias do Sul (RS). Ele concluiu o curso no Rio de Janeiro, mas a 

residência no hospital Miguel Couto mostrou que a carreira no estilo Plantão médico 

não era a dele. Migrou para a fisioterapia e passou a se dedicar à medicina do esporte. 

A guinada aconteceu em 1986, quando ele resolveu escalar o pico do Aconcágua, na 

Argentina, com um grupo de amigos. A turma precisava de casacos apropriados para 



o frio extremo, mas não tinha recursos para ir à Europa comprá-los. Com seus 

conhecimentos de biofísica, o próprio Metsavaht decidiu desenvolver as peças. Logo, 

outros amigos fariam novas encomendas. Em 1989, com US$ 7 mil, o médico 

Metsavaht abria sua primeira loja em Búzios, litoral do Rio de Janeiro. Vendia 

casacos para nevascas num estado quente de um país sem neve para os gringos que 

frequentavam o balneário. Se essa improbabilidade estava funcionando, o que ele não 

conseguiria se vendesse bermudas e camisetas para os surfistas? Foi o passo seguinte. 

A demanda cresceu. E Metsavaht só conseguiu conciliar a medicina e os negócios até 

1997. 

“Eu trabalhava de segunda a sexta na clínica e no sábado ia de carro para Búzios. 

Muitas costureiras moravam na ilha do Governador, fora da capital. Lembro de uma 

ocasião em que elas viraram a noite trabalhando para terminar as peças que eu tinha 

de levar para Búzios na manhã seguinte. Eu fiquei tomando cerveja com os maridos 

para que eles não criassem caso.” 

Depois de Búzios, Metsavaht abriu lojas próprias no Rio de Janeiro, em São Paulo e 

em Belo Horizonte. Com o tempo, inaugurou franquias em Salvador, Brasília, 

Florianópolis e Porto Alegre. Vendia os produtos também nas lojas multimarcas do 

interior do país. Foi mais ou menos naquela época que Metsavaht começou a mudar a 

cara da Osklen. Queria fazer dela uma marca de moda. Para isso, era fundamental 

participar do principal evento da área no país, a São Paulo Fashion Week (SPFW). 

Metsavaht procurou então Paulo Borges, criador da SPFW. Marcaram o papo em um 

restaurante no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Durante a conversa, 

Borges ressaltou que, se a Osklen se mantivesse como marca de surfe, não seria aceita 

na SPFW. “O Oskar sabia daquilo. Ele já pensava em transformar a Osklen numa 

marca de lifestyle [estilo de vida]. Falava em expressar nas coleções a alma brasileira 

atual, longe do estereótipo batido da folha de bananeira; um Brasil tecnológico, 

associado às ideias de prazer e sustentabilidade.” 

]Resultado: em 2003, um Oskar ainda sem cabelos brancos estreava na passarela 

paulistana. Dali em diante, a Osklen se refinou. O primeiro desfile ainda exalava um 

ar praieiro, mas os seguintes confirmaram a aposta de Borges: a Osklen tinha se 

tornado uma marca de moda. E em pouco tempo seria considerada a mais original e 

sustentável de todas elas. Foi a “cabeça de branding” (trabalho de fortalecer uma 

marca com base na ideia que ela representa) de Metsavaht, como ele próprio define, 

somada à grande capacidade de enxergar o que o mercado queria que viabilizaram o 

salto da Osklen. 



Em recente visita à Estônia, terra de seus antepassados, Metsavaht surpreendeu-se 

com uma declaração do ministro das Relações Exteriores: “Você deve ter orgulho do 

nome de sua família. A Estônia é um dos raros países com uma floresta milenar 

preservada, graças aos Metsavaht”. Ah, sim: Metsavaht, na Estônia, quer dizer 

guardião da floresta. Para quem acredita em destino... 

ACIMA, METSAVAHT NA LOJA DA RUA OSCAR FREIRE, EM SÃO PAULO: PARA SER DO LUXO, 



TEM DE ESTAR LÁ. EVOLUÇÃO NA PASSARELA QUANDO PROCUROU O CRIADOR DA SPFW, 

PAULO BORGES, METSAVAHT JÁ TINHA CLARO O QUE QUERIA PARA O FUTURO DA 

OSKLEN. OS PRIMEIROS DESFILES DA MARCA (FOTO: CAROL SACHS/VOGUE HOMMES 

JAPAN; MARIA VALENTINO E ZE TAKAHASHI/AGÊNCIA FOTOSITE) 

Praia e Gauguin 

O próprio Metsavaht é quem cria todas as coleções. E o faz de um jeito incomum. “O 

produto é um complemento à experiência que o Oskar quer transmitir”, diz Luciane 

Robic, diretora de marketing do Instituto Brasileiro de Moda, que dedicou sua tese de 

doutorado à análise dos valores na marca. O “processo Metsavaht” começa nos vídeos 

e fotos que, geralmente, ele produz antes de desenvolver cada coleção. Para conceber 

“Ipanema”, de 2007, por exemplo, ele foi à praia com sua clássica câmera 16 

milímetros e clicou a paisagem carioca, para mostrar à equipe como imaginava a nova 

linha. Seu lado criativo, ele mesmo diz, é herança materna. Desde pequeno, 

Metsavaht ajudava a mãe, filósofa e professora de história da arte, a montar as 

apresentações de slides das aulas. Tomou gosto por essa história de imagens. 

“Eu percebo uma mulher de cabelo prateado passando. Guardo a imagem na 

memória. Depois, vou a uma exposição do [pintor Paul] Gauguin. Fotografo 

mentalmente essas imagens para criar coleções novas. Às vezes, fotografo com o 

celular. Antigamente, andava com um bloquinho no bolso. Anotava tudo.” 

Com a Osklen bem posicionada no Brasil, ele se voltou ao mercado internacional. Em 

2002, abriu uma loja em Lisboa. Logo inaugurou outras duas em Portugal, mais uma 

em Genebra, na Suíça, e outra no balneário de Saint-Tropez, na França. Nenhuma 

dessas apostas vingou. “Metsavaht errou no timing, no projeto e na falta de 

propaganda para mostrar o Brasil que ele tinha em mente”, diz um consultor que 

acompanha a grife. Em meados da década passada, a Osklen reiniciou a operação 

internacional com uma loja em Milão – hoje tem duas na cidade e mais uma em 

Roma. Em Tóquio, Metsavaht optou por um franqueado, a empresa H.P. France, para 

operar suas duas lojas. Já as de Nova York e Miami, Buenos Aires e Punta del Este 

são próprias. 

No abre e fecha de pontos de venda, a Osklen dobrou sua operação nos últimos cinco 

anos. Estima-se que entre 2006 e 2007 a empresa contava com 30 lojas no mercado 

interno e externo, das quais pouco mais da metade era própria. É menos da metade 

das atuais 64 lojas em território nacional, entre elas 34 próprias (nas capitais) e 30 

franquias (a maioria no interior). Somadas às nove operações fora do país, são 73 

lojas. 



METSAVAHT FILMA OS MODELOS POUCO ANTES DE UM DESFILE. A CÂMERA 16 MM FAZ 

PARTE DO SEU PROCESSO DE CRIAÇÃO (FOTO: THIAGO BORBA/EDIÇÕES GLOBO CONDÉ 

NAST; INFOGRÁFICO: FLÁVIA MARINHO) 

O mundo quer o Brasil 

Os rumores de uma eventual parceria surgiram em 2010, depois de Metsavaht 

encontrar-se com François-Henri Pinault, presidente do grupo PPR, em uma viagem 

de negócios no Brasil. De lá para cá, somaram-se boatos envolvendo a LVMH, a 

Alpargatas e a Marvin Traub Associates (consultoria especializada em marcas de 

luxo). “Os grandes grupos precisam de oxigenação em seu portfólio. E a Osklen 

representa os novos tempos”, diz Carlos Ferreirinha, presidente da MCF Consultoria 

e um dos principais consultores de luxo do Brasil. E quanto valeria a grife brasileira? 

Ninguém sabe ao certo. Estima-se algo em torno de US$ 300 milhões, levando em 

conta a valorização deste mercado e o faturamento da empresa, de aproximadamente 

US$ 200 milhões. Os candidatos à compra não comentam o assunto. Metsavaht 

confirma as conversas. “A condução do negócio é inegociável. A parte criativa é o que 

eles buscam em mim. Por isso não quero me aliar a fundos de investimentos, mas a 

um parceiro estratégico.” A Alpargatas parece contar com a simpatia do empresário. 

“Existe um sonho meu e deles [da Alpargatas] de criar uma marca brasileira de new 

luxury [novo luxo]. Mas está mais na minha mão decidir o que e com quem fazer.” 

http://revistaepocanegocios.globo.com/64_osklen.html


Qualquer que seja a escolha, a Osklen ganharia a musculatura financeira necessária 

para competir no mercado internacional. A marca não é um estouro comercial fora do 

Brasil. Para chegar a esse ponto, precisaria “jogar o jogo do mercado”, como diz 

Ferreirinha. Leia-se: investir regularmente em mídia internacional, ter uma 

fragrância própria, participar de semanas de moda (a Osklen nunca compareceu a 

nenhuma) e realizar mais ações de relacionamento, como desfiles e festas para 

celebridades. O mais próximo que chegou disso foi organizar encontros com a 

imprensa especializada e presentear a primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle 

Obama, e a ex-primeira-dama da França, Carla Bruni, com bolsas de couro de 

pirarucu. Gentil, mas insuficiente no jogo global. 

(FOTO: RENATA MELLO/PULSAR) 

Além do aporte financeiro, cada marca interessada na Osklen poderia lhe dar 

vantagens distintas. A Alpargatas ostenta a façanha de ter transformado as simplórias 

sandálias Havaianas em objeto de desejo no mercado internacional. A LVMH é o 

maior grupo de marcas de luxo do mundo. Já o grupo PPR, ainda que menor, tem 



marcas mais vanguardistas e mais alinhadas à proposta da Osklen. “Torçam para que 

eu faça a melhor escolha”, diz o empresário. 

Metsavaht estará bem ocupado nos próximos meses. 

 

Muitos passos até a prateleira 

Junto com o ministério do meio ambiente da Itália e o Senai/Cetiqt, a Osklen 

calculou as emissões de C02 no processo de fabricação dos produtos abaixo. O 

resultado será mostrado na Rio+20 

 



Tênis arpoador de palha de seda 

A única fabricante de seda natural (há também a sintética) da América do Sul, com 

sede em Londrina (PR), descarta os casulos de bicho-da-seda defeituosos (muito 

amarelados ou amassados). Outra empresa de Maringá (PR) compra os casulos e com 

eles faz 28 tipos de tecidos especiais, usando o tear manual. Um deles é a palha de 

seda. A palha é tingida com corantes naturais, como chá de cebola, de folha de manga 

ou de tomate. O material é enviado para uma empresa de Franca (SP), que 

confecciona os calçados. 

Bolsa de couro de pirarucu 

Cerca de 60 famílias da ilha Mexiana, no arquipélago do Marajó (PA), pescam o 

pirarucu com autorização do Ibama – o consumo do peixe é comum na Amazônia. De 

barco, os moradores levam o peixe inteiro até Belém (PA). Lá, outra empresa separa a 

carne e a pele do peixe e envia a pele para uma empresa de São Gonçalo (RJ), 

especializada em dar tratamento especial ao material. Tratada, a manta de pele de 

pirarucu é usada por uma confecção de Franca (SP) na fabricação de bolsas. 

Bolsa EcoJuta 

Trinta famílias cultivam juta às margens do rio Solimões, no Amazonas. Fardos 

rudimentares da fibra da planta são levados a Manacapuru (AM), onde uma empresa 

prepara os fardos do material. De lá, são transportados até Castanhal, no Pará, sede 

da empresa que produz os fios de juta. Os fios seguem, então, para um fabricante de 

lonas de Pouso Alegre (MG). Sessenta por cento do produto é composto de algodão e 

40% de juta. A lona é enviada para a cooperativa Cooperema, de São Gonçalo (RJ), 

que fabrica as bolsas. 

Camisetas 

Em 23 municípios da Paraíba, pequenos produtores cultivam algodão orgânico (sem 

usar agrotóxicos). A cooperativa Coopnatural, que reúne pequenas confecções do 

estado, compra a pluma e a leva para duas miniusinas, onde as sementes são 

retiradas. A pluma vai para a sede da cooperativa, em João Pessoa, para ser 

enfardada. Os fardos seguem para duas fiações, em Andirá (PR) e Itapira (SP), que 

produzem fios de algodão com a pluma. Os fios retornam à Coopnatural, em João 

Pessoa, para a fabricação do tecido. Por fim, o tecido é enviado para confecções que 

fabricam as camisetas da Osklen. As peças têm 95% de algodão comum e 5% de 

orgânico. 



Dockside lona eco 

Uma empresa de Americana (SP) coleta retalhos de tecidos, roupas e garrafas PET 

usadas e envia esses materiais para cooperativas, que separam os tecidos por cores. 

Os sacos de retalhos são enviados para a sede da empresa, para serem decompostos 

em fibras de algodão. Esse material é misturado com fibras de PET reciclado e usado 

na produção de um fio composto de algodão e PET. Com esses fios, a empresa 

confecciona os tecidos que serão usados por outra empresa de Franca (SP) na 

produção dos calçados. 

 

Fonte: 
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