
esde Oscar Wilde todo mundo
sabe que só as pessoas super-
ficiais não se preocupam com
as aparências. Mas na hora de

se arruinarem para trabalhar, para infe-
licidade dos recrutadores e especialis-
tas em carreiras, muitas mulheres con-
tinuam a incorrer em erros que não fa-
zem bem às suas aspirações profissio-
nais. O primeiro e mais generalizado é
acreditar no mantra tantas vezes repe-
tido de que "não existe mais ditadura
da moda" e "cada um pode usar o que
quer". Na verdade, não pode. "Na área
corporativa, as roupas falam pela pes-
soa, inclusive, ou principalmente, na
hora de avançar na carreira. E elas têm
de falar bem. Por isso, é importante co-
nhecer o seu tipo físico e o código de
vestuário,da empresa e saber fazer a
mistura correta", diz Fernanda Cam-



pos, sócia-diretora da Mariaca, empre-
sa de treinamento e recrutamento de
executivos. A segunda atitude profis-
sionalmente indesejável incorre no
exagero oposto: mulheres que gostam
tanto de moda que não resistem a usar
as últimas novidades — assimetrias,
recortes e, ultimamente, até a encanta-
dora dupla short e salto alto. urna graça
para ir à faculdade, passear no shop-
ping ou sair à noite e uma desgraça pa-
ra quem tem um emprego e planos de
prosperar. Não precisa repetir, mas a
consultora Gloria Kalil repetiu, em pa-
lestra para funcionários de um grande
banco na semana passada: "Roupa so-
cial, em especial a de balada, é uma
coisa; roupa profissional é outra".
Também pela milionésima vez. ela re-
comendou atenção ao código particu-
lar de cada empresa.

Em outras palavras, se você olhar
em volta e perceber que todos os seus
colegas têm um piercing, corra para fa-
zer a tatuagem com que sempre sonhou
— ou simplesmente exiba a que já tem.
Em geral, no entanto, quanto mais con-
servadora for a empresa, maior a ne-
cessidade de adaptação das mulheres
profissionais. Na filial brasileira da
transportadora americana UPS, como
em todos os escritórios dela no mundo,
existe uma série de normas escritas em
papel timbrado, que variam conforme
a categoria profissional. Para entrega-
dores (que lá fora, como todo mundo
já viu no cinema e na TV, usam bermu-
da, vetada aqui porque a maioria das
empresas brasileiras não autoriza a en-
trada em traje tão despojado), até o
corte de cabelo é especificado em co-
municados com fotos. Nas funções
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mais altas, homens têm de estar per-
feitamente barbeados (eventualmente,
são convidados a corrigir falhas) e mu-
lheres não podem usar sandálias — há
pouco mais de um ano. foi liberado o
peeptoe, o modelo de sapato com uma
abertura na frente. "Os funcionários
são nosso cartão de visita. Eles carre-
gam a imagem e a reputação da empre-
sa, por isso precisam seguir regras pre-
determinadas", justifica a presidente
da UPS, Nadir Moreno. Antes de ser
indicado a uma promoção, o funcioná-
rio é avaliado por um comitê que veri-
fica habilidades, competências e, sim,
modo de vestir. A própria Nadir, linda
e, ao contrário do nome, loira, com-
preende e segue as regras, ainda que a
custo das preferências pessoais. "Ado-
ro sandálias. Compro todas as da face
da Terra, mas só uso nos fins de sema-
na e à noite. Também gosto de vestido
curto, mas não uso nem em festinhas,
porque as pessoas não podem associar
a presidente da UPS a um traje des-
ses", revela.

A inadequação no vestir pode ter
um preço, tanto em termos de progres-
so na carreira quanto em dinheiro real.
A dentista Carla Renata Sarni, 35 anos,
dona de clínicas odontológicas, perdeu
contrato com uma empresa por ter
comparecido a uma reunião "de chine-
lo de dedo. bermuda e batinha de ges-
tante" — trajes que, contra toda a lógi-
ca, ela considerava aceitáveis. "O ne-
gócio já estava praticamente fechado,
mas me ligaram depois para cancelar",
conta a dentista, que, após o parto,
trocou o guarda-roupa inteiro. "Traba-
lhar com roupas mais formais impõe
respeito e valoriza o profissional", diz.
A proverbial naturalidade das brasilei-
ras em relação ao corpo, tão positiva
no que se refere à autoestima, também
encerra armadilhas. Roupas explicita-
mente sensuais provocam olhares en-
tusiasmados nos colegas, mas podem
contar pontos contra na hora da pro-
moção. "Eu uso roupa feminina, mas
tomo cuidado", diz a maranhense De-
zée Mineiro, diretora executiva de uma
empresa alemã no Brasil. Ela já passou
pelo aperto de ter de segurar o decote
na hora de assinar um contrato e apren-
deu a adaptar o guarda-roupa às am-
bições profissionais, sem abrir mão
do estilo exuberante. "Os alemães



são conservadores", constata. "Já ouvi
gente preocupada até com a sola do sa-
pato, que não deve parecer muito gasta
quando se cruzam as pernas."

Mesmo a beleza, que abre tantas
portas, pode produzir efeitos dúbios.
"A mulher bonita já passa sensualidade
naturalmente. Por isso, deve andar ain-
da mais séria, para evitar que pensem
que está ali só pela beleza", recomenda
Titta Aguiar, consultora de estilo do
Senac, que foi contratada pela bela e
vaidosa advogada Daniela Esteves. 32
anos. de São Paulo, e contribuiu para
atenuar o efeito do seu guarda-roupa
depois de uma reunião reveladora.
"Quando entrei na sala, percebi que o
impacto causado pela minha roupa, um
tailleur rosa justinho, tinha sido grande
demais. Diante dos olhares dos homens
presentes, eu me senti uma mulher de-
sejada, interessante, mas não inteligen-
te", diz Daniela. "Fora do trabalho, sou
sexy e elegante, não tenho nada desse
estilo sisudo. Mas aprendi que, quando
vou procurar convencer um cliente de
um projeto, ele não pode ficar tentando
não olhar para o meu decote." Às vezes,
adaptar só não basta, é preciso se des-
dobrar em duas — não, não é fácil ser
mulher e profissional preocupada com
a carreira. Executiva de uma empresa
de Santos, Alessandra Barros. 36 anos,
mudou o figurino quando subiu a serra,
transferida para o escritório de São
Paulo. "Notei que, aqui, se chego para
urna apresentação de vestido colorido e
sandália rasteira, não me levam a sério.
Mas, se vou a uma reunião em Santos
de calça e camisa social, encaram co-
mo arrogância", diz ela. O conselho
mais simplificado dos consultores é ob-
servar como se vestem as chefes. "Você
tem de se vestir não como as pessoas
do seu grupo, mas como as pessoas do
grupo ao qual você quer pertencer",
aconselha Monique Cosendey Soares,
consultora da Dinsmore, empresa de
gestão de projetos.

Até num ambiente onde exibir o
corpo e desfilar modismos constitui
a norma é preciso entender os códigos.
Exemplo de transformação pessoal
bem-sucedida, a atriz Grazielli Massa-

fera, 27 anos. superou o estilo que os-
tentava na época do Big Broiher — ca-
belo comprido demais, maquiagem cin-
tilante, acessórios ofuscantes e. numa
esquecível ocasião, jeans rasgados com
a marquinha do biquíni aparecendo.
"Ela entendeu que seu corpo é de mo-
delo, específico para usar roupas cur-
tas, que alongam mais. Além disso, ela
tem rosto, pele e cabelo puxando para
o dourado. Qualquer coisa que brilha
muito ou contrasta demais vulgariza",
analisa a personal stylist Patrícia Zuf-
fa, que há um ano e meio a ajuda com
o figurino. Hoje, Grazi pode ostentar
com elegância o estilo predominante
nas festas de celebridades internacio-
nais: um vestidinho de pouco mais de
três palmos acompanhado de salto al-
tíssimo. O truque para não ficar vulgar
é usar no máximo um acessório e

abrandar a maquiagem. "Aprendi tam-
bém que, quando o decote é grande, o
comprimento da roupa deve ser maior.
Evito calças de cintura baixa, que aca-
bam com o que o corpo feminino tem
de mais sexy, além de marcarem o
culote. E. se estou em dúvida, boto um
terninho", recita Grazi. Mas terninho
moderno, sem cara de uniforme das
mulheres que, por medo de errar, se re-
fugiam na praticidade desenxabida.
Aqueles conjuntinhos coloridos usa-
dos por Hillary Clinton, entre outras,
são de lascar. "Mulheres que atuam na
política querem mostrar que moda é
uma coisa secundária, fútil, o que não
é verdade. Em geral, usam roupas e te-
cidos práticos, mas de baixa qualida-
de", diz o estilista André Lima. "Meu
conselho a elas é: abram uma conta na
lavanderia e comprem roupa boa". »
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