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AS PRIMEIRAS
Jovens em Tóquio. O que •
elas usam pode virar moda
no mundo inteiro

Laboratório fashion
Os adolescentes de Tóquio estão ditando
as tendências das grandes grifes internacionais
MARIA L.AURA NEVES

N ÃO É DE HOJE QUE TÓQUIO É UMA
meca de consumo das grandes gri-
fes internacionais. Não poderia ser

diferente para a capital da segunda maior
economia do mundo. O que está mudan-
do é que Tóquio passou a ser, nos últimos
tempos, não apenas um grande mercado,
mas também um laboratório das tendên-
cias da moda. A maioria dos trabalhadores
ainda se veste com o tradicional terno e
gravata - ou tailleur, no caso das mulheres.
Mas os adolescentes, com suas roupas e
acessórios coloridos e brilhantes, chamam
a atenção, como em nenhum outro lugar
do planeta, pela originalidade.

"O Japão está passando por uma trans-
formação de valores, e a juventude de Tó-
quio é quem melhor capta as novidades",
diz Masahiro Yotsumoto, diretor do Centro
de Estudos do Consumidor da Dentsu, a
maior empresa de publicidade do Japão. "O
peso da tradição japonesa é muito forte",
afirma o sociólogo Dario Caldas, diretor
do Observatório de Sinais, uma consultoria
especializada em tendências de consumo.

"Quando os jovens se rebelam, eles a ne-
gam com muito mais veemência."

Por isso, algumas marcas ocidentais de-
cidiram testar em Tóquio os produtos que
fabricam para o público jovem. Em geral, o
que conquista adeptos na cidade tem maior
probabilidade de se tornar sucesso em ou-
tros países. E o que é rejeitado lá é provavel-
mente um candidato ao fracasso. "Tóquio
é hoje o que Nova York foi há 30 anos",
afirma Mitsuru Sakuraba, ex-executivo da
grife francesa Charles Jourdan. "Tóquio se
firmou como um mercado piloto."

O epicentro da efervescência
dos adolescentes é o bairro de Shibuya, o
mais descolado da capital japonesa. Lá fi-
cam as principais casas noturnas e lojas da
moda, que funcionam até a meia-noite. As
redes Puma e Nike, entre outras, contrata-
ram consultores que circulam pelas ruas
de Shibuya para vasculhar vitrines e tirar
fotos dos produtos mais inusitados.

Além delas, várias grifes mundiais
- a francesa Louis Vuitton, a espanhola
Zara e até o estilista brasileiro Alexandre

Herchcovitch - estão se instalando em
Tóquio para captar tendências. Herchco-
vitch inaugurou em março uma loja em
Shibuya. Uma das formas de aproveitar
a originalidade dos japoneses é trabalhar
com profissionais de lá. A Louis Vuitton
contratou o artista plástico de vanguarda
Takashi Murakami, tido como um guru
da nova geração, para desenhar uma li-
nha completa de bolsas.

Nem tudo o que agrada ao gosto dos
jovens japoneses chega aos demais mer-
cados. "Existem produtos psicodélicos de-
mais, não estamos prontos para tanto", diz
Elisabeth Kiester, diretora de criação da
LeSportsac, uma grande grife americana
de bolsas. Os principais estilistas brasilei-
ros costumam ir ao Japão, mas ainda não
têm estratégia para aproveitar o dinamis-
mo da juventude de Tóquio.

O mercado de Tóquio reflete essa ân-
sia pelo novo. As coleções de roupas se
sucedem praticamente a cada duas se-
manas. Segundo um estudo da 109, um
gigantesco shopping em Shibuya, a mé-
dia de gastos por compra é equivalente
a USS 400 (R$ 780). "A lógica é lançar
o maior número possível de produtos",
diz Lourenço Bustani, sócio da Manda-
lah, empresa brasileira especializada em
detectar novas tendências de consumo.
"E deixar as pessoas escolher o que será
sucesso de vendas no futuro." 
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