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Muitos americanos pararam de usar gravatas anos atrás. Agora, até os fabricantes das 
gravatas estão desistindo delas. 
 
Depois de 60 anos, a Associação de Acessórios para Vestuário Masculino dos Estados Unidos, 
que representa os fabricantes de gravata do país, deve fechar as portas hoje. 
 
A associação tem hoje apenas 25 membros, ante 120 nos anos 80. As empresas americanas 
do setor têm se consolidado. Outras fecharam devido à concorrência estrangeira: a 
participação das gravatas fabricadas nos EUA no mercado local caiu de 75% em 1995 para 
40%. 
 
Os membros perderam o interesse. Mas o grande motivo para o fim do grupo é que os homens 
não estão usando gravata. 
 
Segundo uma recente pesquisa do Gallup, o número de homens que usa gravata todos os dias 
no trabalho caiu no ano passado para o mais baixo nível histórico, de 6%, ante 10% em 2002. 
As vendas no país caíram de um auge de US$ 1,3 bilhão em 1995 para US$ 677,7 milhões no 
período de 12 meses encerrado em 31 de março, segundo a firma de pesquisa NPD Group. 
 
Alguns membros da associação perceberam a tendência dois anos atrás, quando, no almoço 
anual do grupo em Nova York, um punhado de executivos apareceu sem gravata. Marty Staff, 
diretor-presidente da confecção masculina JA Apparel Corp., que tem um grande 
departamento de gravatas, foi um deles. 
 
"Foi intencional", explica Staff. Ele diz que queria passar uma mensagem aos colegas. 
"Historicamente, o cara que vestia o terno azul-marinho, a camisa branca e a gravata vinho 
seria o presidente. Agora ele é o contador." 
 
"Poder é ser capaz de se vestir do jeito que quiser", afirma Staff. Ele mesmo gosta de 
gravatas, mas diz: "Só não gosto quando ela se torna obrigatória." 
 
Staff não está sozinho. Uma nova geração de fabricantes de confecções masculinas e estilistas 
cresceu vendo as gravatas como um opcional. Embora eles desenhem e produzam gravatas, 
muitos não levam o uso delas a sério. 
 
Ian e Shep Murray, os fundadores da fabricante de gravatas Vineyard Vines, não sentem 
nenhuma necessidade de usá-las no escritório. "Fazemos gravatas para os outros, de modo 
que não tenhamos de usá-la", diz Murray, de 33 anos, que numa recente tarde em seu 
escritório em Stamford, Connecticut, vestia bermuda, sandália de dedo e camiseta polo. 
 
Murray diz que ele e seu irmão, de 37 anos, pediram demissão de seus empregos em 
publicidade e relações públicas em Nova York, em 1998, em parte porque detestavam a rigidez 
dos ternos e gravatas todo dia. Eles dizem que as gravatas da Vineyard Vines, que têm 
gravuras de baleias, copos de martíni e cadeiras de praia, injetam alguma graça num artigo de 
vestuário em geral sisudo. 
 
O problema para os estilistas de gravatas, assim como para muitos homens, é que o acessório 
não transmite mais automaticamente a autoridade e respeitabilidade de antes, ainda que leve 
algumas pessoas a chamar quem as usa de senhor. De fato, ela pode ser um símbolo de 
subserviência e de se esforçar demais para causar uma impressão. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2008, Empresas, p. B11. 


