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DOV CHARNEY, FUNDADOR: salários acima da média para mais de 
sete mil funcionários 

"AMERICAN APPAREL IS an industrial revolution". É assim, como uma 
revolução industrial, que a grife do canadense Dov Charney se auto-
intitula. Os produtos que oferece não representam nenhuma grande 
novidade em termos de moda. O que diferencia a rede das demais é o 
que Charney chama de filosofia "socialista-capitalista". Como toda 
empresa, visa os lucros. Porém, faz questão de manter uma relação 
paternalista com seus funcionários. Charney prega a distribuição justa de 
ganhos - leia-se salários acima da média e benefícios que ultrapassam de 
longe a obrigatoriedade da lei. É um ativista contra a exploração do 
trabalho na China e contra a política de imigração americana. Suas 
campanhas chocam pelo forte apelo sexual e pelas mensagens polêmicas. 
Os princípios do executivo viraram uma doutrina entre seus mais de sete 
mil funcionários espalhados pelo mundo. Basta conversar com um deles 
para perceber que todos compartilham da mesma ideologia. Considerada 
a maior fabricante de camisetas dos EUA, a receita da American Apparel é 
vender o básico politizado. O faturamento do segundo trimestre deste ano 
foi de US$ 133 milhões, quase 40% a mais do que o do mesmo período 
no ano anterior. Prestes a inaugurar sua primeira loja no Brasil, 
promete aplicar por aqui os mesmos conceitos da sede em Los 
Angeles, na Califórnia - assim como faz em outros países. Os 
vendedores brasileiros receberão salários em reais equivalentes 
aos que seus colegas americanos ganham em dólares. Os 
funcionários terão direito a um seguro-saúde invejável, incluindo plano 
odontológico. Aulas de inglês fazem parte do pacote de benefícios. O 
anúncio despertou o interesse de centenas de candidatos à vaga, que 
tumultuaram a entrada da loja, ainda em reforma, na badalada rua Oscar 
Freire, em São Paulo. Para ser aceito é preciso apenas ser jovem, curioso 

   



e ter consciência social e ambiental, é claro.
Além de bom marqueteiro, Charney encontrou a chave para um modelo 
rentável de negócios. A empresa aposta em uma estrutura verticalizada 
para controlar gastos e aumentar a lucratividade com uma produção em 
larga escala. Tudo que é vendido nas 198 lojas da American Apparel pelo 
mundo sai da fábrica, na Califórnia. A grife está na moda, mas tem 
ojeriza a modismos. Em suas campanhas publicitárias, não há modelos 
famosas. "Usamos pessoas comuns para que o consumidor se identifique 
com a nossa marca", explica Thais Lima, responsável pela abertura da 
loja no Brasil. A companhia sempre andou na contramão do mercado, que 
atualmente lança coleções quinzenais. As peças que fabrica são feitas 
para durarem muito. "A pior coisa é quando se procura algo de que se 
gosta e se descobre que não é mais fabricado porque saiu de moda", 
disse Mathew Swenson, porta-voz da empresa, à DINHEIRO. "Não é bom 
para os negócios parar de vender o que as pessoas continuam querendo", 
acrescenta. Membro de uma família tradicional de judeus canadenses, 
Charney descobriu quando criança o potencial na venda de peças simples. 
Antes de fabricar suas próprias roupas, revendia no Canadá camisetas 
básicas americanas. Certa vez, levou no bagageiro de um caminhão mais 
de dez mil peças dos EUA para distribuir no país. Em 2003 abriu as 
primeiras três lojas, em Los Angeles. 
A polêmica sempre esteve presente na vida de Charney. Ele carrega nas 
costas diversos processos por abuso sexual. Um deles por, supostamente, 
ter se masturbado na presença de uma jornalista. Outro, de acordo com o 
Times Online, a versão digital do jornal londrino The Times, por ter 
forçado uma de suas funcionárias a masturbá-lo. Mas o que o fez 
despertar a ira do governo americano foram suas mensagens contra a 
política de imigração do país. "Acreditamos que não há nenhum pedaço 
de papel ou selo no passaporte capaz de impedir um ser humano de 
trabalhar para proporcionar uma vida melhor a sua família", afirma 
Swenson, seguindo um conceito já exposto constantemente por Charney. 
A empresa afirma contratar apenas estrangeiros legais, mas diz sonhar 
em um dia poder empregar pessoas com base em sua capacidade e não 
"na antiquada e ineficaz política do governo", como diz o porta-voz. 

CAMPANHA PUBLICITÁRIA: "NÃO PODEMOS PERMANECER 
SENTADOS VENDO POLÍTICOS DETURPAREM ESSE ASSUNTO 
(IMIGRAÇÃO) PARA ALAVANCAR SUAS CARREIRAS" 
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