
americana, em outubro passado, a primeira dama
dos Estados Unidos, Michelle Obama, deu uma

entrevista no badalado programa de tevê Tonigkt Show,
do canal NBC. Naquela noite, ela vestia um nada discreto
conjunto amarelo composto de saia, blusa e um suéter da
rede J.Crew - algo que chamou a atenção do apresenta-
dor Jay Leno por não ser um conjunto de grife famosa.
"Mas as mulheres conhecem", respondeu ela. O conjunto
custava, no total, US$ 340 e foi comprado na cadeia de
vestuário e acessórios femininos, com mais de 200 lojas e
65 outlets nos EUA. No dia seguinte, o modelito desapa-
receu do estoque da J.Crew e o acesso ao site da rede
cresceu 64% em 24 horas. A aparição de Michelle serviu
para fortalecer a imagem da família Obama como ameri-
canos comuns e angariar empatias espontâneas. Há quem
acredite até que os hábitos de escolha do vestuário da
senhora Obama podem ser a mãozinha que os estilistas
americanos tanto precisavam. Tudo que Michele toca (ou
veste) vira desejo de consumo imediato. E esse não é o
tipo de apoio dispensável atualmente. Cerca de 73 mil
lojas em shoppings centers (boa parte delas de vestuário)
fecharam nos EUA de janeiro a março. E a queda no con-
sumo naquele país deve ficar entre 2% e 5% ern 2009.

Desde que o marido assumiu a
Presidência americana, tudo o que
Michelle Obama veste vira febre
de consumo. Mas será suficiente
para salvar as grifes americanas?
õS
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Na tentativa de dar algum fôlego
ao varejo de moda, Michelle tornou-se
imagem venerada pelo mercado.
"Sinto como se estivesse recebendo
um presente cada dia em que ela
veste algo nosso", disse à imprensa
local Jenna Lyons, diretora criativa da
J. Crew. Em abril, em uma visita, a
um centro londrino de tratamento de
câncer, Michelle apareceu
vestindo um casaco bege
da mesma marca ao lado
da esposa do primeiro-mi-
nistro britânico, Sarah
Brown. A imagem se
espalhou por sites de
moda de todo o mundo
pouco antes das peças
desaparecem das lojas, às
lOh da manhã do dia
seguinte. Dois dias depois,
o casaco estava sendo ven-
dido por US$ 600 no eBay
e a lista de espera pela
compra nas lojas ultrapas-
sava 200 dias. E estoque
de quase um ano. Michelle
ainda está dando um belo
empurrãozinho para os
negócios do empresário
Thakoon Panichgul, tailan-
dês que cresceu nos EUA
e é a versão perfeita do
american way of life. Ela
usou peças do estilista em
debates políticos na tevê e
durante convenções do
Partido Democrata. Panichgul acredi-
ta piamente que, "aqueles que traba-
lham na América transformam sonhos
em realidade" - plataforma perfeita
para quem precisa aumentar a auto-
estinia dos compatriotas. O "efeito

Michelle" foi o que Panichgul precisa-
va para lançar unia nova marca para o
público jovem - tudo com dinheiro das
vendas dos últimos meses. "Michelle
transmite idéia de modernidade e
renovação e isso se reflete nos produ-
tos que ela usa de forma imediata",
comenta Glória Kalil, consultora de
moda. A atual primeira-dama tem

tanto poder indireto sobre
a indústria têxtil que
chega a ser comparada à
Jacqueline Kennedy, único
ícone de moda da área
política cultuada pelos
americanos até hoje.

Embora tenha turbinado
as vendas da indústria
local, ainda é cedo para
saber se a nova garota-
propaganda é a imagem
da salvação do setor. A
receita da J. Crew caiu
13% no quarto trimestre
de 2008. No ano passado, a
alta de 7% foi reflexo das
vendas pré-crise. A
Talbots, outra marca
usada por ela em eventos,
teve prejuízo de R$ 129
milhões na virada do ano.
As vendas no conceito das
mesmas lojas caíram
14,2% em 2008. "Se ela
continuar mostrando nos-
sas roupas teremos uma
virada de jogo", disse à

revista Time a diretora de marketing,
Lori Wagner. Segundo a analista do
setor Betty Chen, ainda é prematuro
crer ria. virada do segmento nos EUA
até 2010. A intenção de Michelle é
boa, mas só isso não basta. H

A SENSAÇÃO DO VERÃO:
vestido da cubana-americana Isabel
Toledo ganha destaque mundial e
rende à estilista uma exposição em NY

O BÁSICO DO MOMENTO:
modelo do designer Mickael Kors, que
projeta US$ l bilhão em vendas em
três anos com o apoio da amiga,
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