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A moda é cíclica. Faz parte de sua própria gênese. Depois de um início de século marcado pela 
explosão tecnológica, bolha da internet e um jeito casual de se vestir, o costume volta a 
preencher o armário de moços maduros e jovens aspirantes. "Eles estão bastante focados na 
carreira. Muitos têm cara de menino e, para parecer mais velho, lançam mão do terno. Sabem 
muito bem que tênis e bermuda não sustentam boa imagem", avalia a "personal stylist", 
Sabina Donadelli. Grifes estrangeiras e nacionais estão atentas a esta retomada da alfaiataria 
a um posto de distinção no guarda-roupa masculino.   
 
Não importa em que esfera se dá a busca por poder, sucesso e reconhecimento. A farda 
masculina é um símbolo que ganha força sempre que uma geração quer se afirmar e ganhar 
status, como foi com os jovens milionários de Wall Street e se repete agora. Há, contudo, um 
passo além. "No comportamento empresarial é importante a diferenciação. Por isso, a busca 
hoje não é só pelo costume em si. O que se quer são peças bem cortadas e tecidos de 
qualidade, além de acessórios conectados com a moda", afirma João Braga, especialista em 
história da moda.   
 
É o "investment grade" do vestuário. Na operação Armani no Brasil, a venda de costumes 
cresceu 40% nos últimos três anos. "São dois movimentos. Vejo os mais jovens que querem 
um blazer para compor um figurino mais elegante, ao mesmo tempo que a busca por ternos 
de qualidade superior também cresce", diz André Brett, administrador da marca no país.   
 
O interesse de Tom Ford e Ermenegildo Zegna pelos países do Bric reflete esta retomada da 
elegância masculina. Ford lança sua marca no Brasil no fim do mês em um espaço de 200 
metros quadrados na Daslu. Vai reunir o melhor da "sartoria". Ternos, fraques e smokings com 
tecidos superiores e elegantemente conjugados com coletes e lenços. Na loja de mil metros 
quadrados, em Nova York, um modelo sob medida chega a custar US$ 7,5 mil. Ele aporta aqui 
depois de Zegna ter assumido suas operações no país com foco em ternos bem cortados. É 
bom lembrar que empresa italiana é sócia de Ford em sua marca.   
 
"Eu não acho que os jovens são só jeans. Há jeans por US$ 5 dólares e jeans por US$ 500 
dólares. Onde entra um jeans de luxo, entra também peças mais elaboradas", acredita Gildo 
Zegna, CEO da Ermenegildo Zegna. No ano 2000, por exemplo, a grife italiana computava 
40% de suas vendas nos Estados Unidos com peças casuais, com a Zegna Soft linha criada 
para atender a "desformalização" dos figurinos. Sua venda de itens menos formais e jeans vai 
bem, obrigada. Mas não há como pensar numa loja Zegna hoje sem a presença cada vez 
maior dos ternos sob medida, como nas suas unidades brasileiras.   
 
O que as grifes internacionais estão enxergando para o país já foi muito bem digerido pelas 
marcas nacionais que se prepararam para atender aos pretendentes à "presidência". A 
Brooksfield, marca do Grupo Via Veneto, com 44 lojas no país, acaba de ampliar sua loja no 
Morumbi Shopping. A flagship de 330 m 2 terá o serviço de alfaiataria sob medida. 
"Percebemos que os clientes querem produtos exclusivos e com os melhores tecidos. É uma 
forma de 'fidelizarmos' nossa clientela, muitos jovens do mercado financeiro", afirma Bruno 
Minelli, diretor da Brooksfield. Em breve, o "su misura" migrará para outras lojas da rede.   
 
Para Minelli, o aprimoramento do setor acontece também por causa da evolução da indústria 
têxtil. "A tecnologia está superior e os tecidos com muita qualidade." A Paramount, por 
exemplo, uniu as duas pontas deste movimento. Ao mesmo tempo que acreditou na 
sofisticação da matéria-prima, abriu sua própria rede de varejo, a Alfaiataria Paramount, para 
atender a este homem mais contemporâneo e exigente. Até o fim do ano vão ter quatro lojas 
entre São Paulo e Brasília.   
 
A adesão dos mais jovens ajudou na atualização do figurino. Na transitoriedade da moda, 
hábitos voltam, mas sempre reformulados. "Hoje a moda é o 'tie less', uso do costume mais 
seco e sem gravata. Isso traduz um ar social, mas com jovialidade", opina Alexandre Brett, da 
VR. No último ano a grife teve de aumentar a oferta de paletós, blazers e costumes em 50%.   



 
Na multimarcas masculina Woodlouse, no Brás, em São Paulo, a modelagem em alta é mais 
"slim" (magra). "As camisas e paletós estão mais colados ao corpo. Os forros, que antes não 
eram valorizados, agora são importantes", afirma Carlos Aziz.   
 
O empresário Rony Meisler, dono da despojada grife carioca Reserva, espelhou-se em seu 
próprio modo de vestir para lançar uma coleção de alfaiataria. "Falta no Rio uma alfaiataria 
bacana e mais jovem. É um desejo de consumo meu e de meus clientes". Os consumidores da 
Reserva, que acaba de migrar para o São Paulo Fashion Week, são aqueles que "passam horas 
no espelho para ficar propositadamente desarrumados". Sua alfaiataria, portanto, tem esse 
verniz. "É pegar o terno e descontruir. Usar paletó, tênis e camiseta básica. Ou colete e calça 
jeans". Meisler espera aumentar 20% as vendas no varejo com a linha de alfaiataria. Em São 
Paulo, a Reserva é vendida apenas em multimarcas, mas o empresário busca um ponto para 
abrir uma loja. No Rio são dois endereços.   
 
O empresário Tito Bessa Jr, sócio da grife TNG, ampliou o espaço das lojas para expor ternos, 
costumes, blazers e a participação desses modelos nos desfiles da marca. Agora também 
resolveu abrir uma nova operação para cuidar da alfaiataria. "A alfaiataria responde por 35% 
dos nossos negócios. No segundo semestre devemos inaugurar uma loja só para esse 
segmento", afirma Bessa Jr. Segundo o empresário, nem a criação do "casual day", às sextas, 
diminuiu a importância do terno. "É símbolo de elegância e status."   
 
Por ser um traje de poder, o costume acompanha o cenário político. Tom Ford declarou que 
gostaria de vestir Barack Obama. É uma confissão de apoio ao democrata. Alinhavando os 
ternos de Obama, Ford ajudaria a esculpir a imagem do oponente de Hillary Clinton. E daria 
uma cara atual para aquele que acredita representar um poder a frente de seu tempo.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 maio 2008, Tendências&Consumo, p. B6 
 


