
O que leva simples bonés de
pano a custarem mais de R$ 400

Costuma-se dizer que o boné é o mais democrático aces-
sório de moda. É, mas com ressalvas. Uma nova ten-
dência subiu à cabeça dos descolados. Modelos de gri-

fes como as americanas Von Dutch e Everlast e a brasileira
Sheep podem custar até R$ 400, ou mesmo mais, a depender
da cotação do dólar. Os valores vão à lua porque acompa-
nham o modismo global. "Hoje o boné é um tendência uni-
versal, graças ao sucesso do hip hop", diz Carla Marcondes,
coordenadora do curso de moda da Universidade Anhembi
Morumbi, de São Paulo. "Versátil, tornou-se acessório de
luxo, usado com figurinos elegantes". Trata-se, a rigor, de
acrescentar rigor ao que sempre foi mundano. No topo do
ranking de preços está a americana Von Dutch. Vendidos em
lojas de milionários como a paulistana Daslu - seus bonés são
os que ultrapassam a quatro centenas de reais - seduziram
o Brasil e o mundo depois que personalidades como
Madonna, Britney Speers, Nicolas Cage e Leonardo
Di Caprio adotaram a marca. A loja Doc Dog, também
de São Paulo, vende cerca de 200 unidades por mês.

Há, porém, quem acredite que o adereço esteja ultrapassa-
do, e que a ele reste apenas seu caráter utilitário. "Para prote-
ger do sol durante uma corrida na praia fica perfeito", diz a
consultora de moda Constanza Pascolato. "Caso contrário é
mesmo para quem tem síndrome de celebridade em fuga, que
quer se esconder debaixo da aba e atrás dos óculos escuros".
Mas o "truque" pode ter efeito inverso. A mera exibição dos lo-
gotipos já dificulta a circulação discreta. "O boné
exibe na testa um certo status", diz Carla.
"Para isso, funciona melhor do que um bol-
sa, por exemplo". A marca brasileira que
mais se aproxima da Von Dutch é a Sheep, que
aposta na mistura de estampas e mesmo na
aplicações de cristais Swarowski. Há um ano
no mercado, já vendeu aproximadamente 12
mil bonés, dos quais 20% foram exportados
para os Estados Unidos, o que rendeu R$ 600
mil de faturamento para a empresa. •


