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Esta, assim como a foto da capa,
foi feita na nova loja de Amir, dias
antes da inauguração
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Fato é que foi um dia tenso em Moscou.
Garota de biquíni na frente do Kremlin não
podia. Logo a polícia seria chamada, e Amir
Slama teria de se explicar. Estava fotografan-
do a coleção da sua grife Rosa Chá, uma moça
linda posando num dos lugares mais simbó-
licos do mundo. O guarda russo não enten-
deu que, se nossos pandeiros por si só já es-
quentam qualquer locação, quando adorna-
dos com um biquíni by Slama compõem o re-
trato mais belo da brasilidade: o erótico e o
elegante juntos, sem provocação. O jeito foi
fotógrafo, modelo e Amir fugirem dali.

Ex-professor de história, animado com um
socialismo, Amir só confirmou que a melhor
coisa que fez na vida foi largar o giz para rabis-
car biquínis. Sua mulher Riva saía com eles na
sacola, batendo de porta em porta. Lágrimas,
recusas, e eis que um dia a Elle dá na capa um
modelo Rosa Chá. Isso mudaria a história no
terreno mais democrático que existe: a areia
da praia. A modelagem perfeita, os tecidos
nobres (renda, bordados, recortes ousados) e
as coleções inspiradas em Carmen Miranda,
arquitetura e filosofia, fizeram o maiô ganhar
status de roupa fina. Madonna, Naomi
Campbell, Paris Hilton, Sophia Loren, todas
de cara adoraram e vestiram Rosa Chá.

A grife colonizou praias Brasil e mundo
afora, e acabou comprada pelo poderoso gru-
po Marisol, do Sul do país. Mas o império de-
clinou, e Amir partiu para outra. No dia 26
deste mês ele apresenta a loja que inaugura a
marca Amir Slama. Terá biquínis e roupas,
será mais chique (“Estou minimalista”), e
com espaço para criações sob medida. Não
vai fazer desfiles. Nem promoções. Ele acre-
dita no que dizia Diana Vreeland (lendária
editora da Vogue): “O biquíni é a invenção
mais importante do século 20 depois da bom-
ba atômica”. O guarda russo já sabia disso.

TEXTO CRISTINA RAMALHO

FOTOS HENRIQUE MANREZA

Amir Slama

“A roupa é um
transmissor
de felicidade”
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isso não aparecia para o consumidor. Só
depois fui perceber que a minha estrutura
já era muito bacana, depois fui perceber.
Mas eu estava com quatro operações fora
do Brasil, em Istambul, Lisboa, Miami
e Nova York, com lojas próprias lá fora
e, aqui, com 230 multimarcas e 22 lojas da
Rosa Chá. Me propuseram uma empresa
nova, eu com 25% e eles com 75%. Mas só
eu achava que era junção.

Eles não respeitaram o dono,
o criador da marca?
Não é isso, até que respeitavam.
E sempre trabalhei em equipe, nunca me
senti dono, nunca achei que uma pessoa
sozinha fizesse alguma coisa. Dono
parece de padaria, é uma coisa muito
antiga. Eles não são modernos, e
aconteceu um problema de gestão. Minha
unidade (de produção) foi desativada,
montou-se uma nova unidade, com
500 funcionários, lá no Sul. Não tinham
know-how, mandei algumas pessoas que
já trabalhavam comigo durante anos para
morar lá e ensinar nosso trabalho.
Nesse momento eles vieram com um
“nós sabemos”, uma postura muito
prepotente, e quis me desligar. Agora
a Rosa Chá, com eles, não chega a
30 multimarcas, e lojas não são mais
do que 5 ou 6. A produção começou a cair
muito. A direção da empresa mudou
de pai para filho, a coisa foi ficando
pessoal, comecei a me desgastar.

Dói ver um biquíni Rosa Chá hoje?
Faço um paralelo filosófico. Digo que
tenho dois filhos homens (Artur, 21,
e Alex, 18), e que a minha filha, a Rosa
Chá, se casou, mas não do jeito que
eu imaginei (risos).

Isso acontece com frequência
na moda, não? O Marcelo Sommer
vendeu a marca e não deu certo, temos
vários exemplos. Por quê?
Cada caso é um caso. Mas, basicamente,
a história é que quase todo estilista
começa pequeno, com produção própria,
aí cresce e chega um determinado
momento em que ou se associa ou vai ter
de diminuir de tamanho. E mesmo com o
amadurecimento da moda no Brasil,
nossos grupos empresariais não têm
gestão. Precisam aprender. Fui descobrir,
mais tarde, que era muito profissional.
Não era uma empresa familiar, como

pensava. Muito
antes dos
empresários falarem
nisso, já dava
participação nos
lucros para meus
funcionários, já
dava 15% no salário.
Meu pai, na
empresa, sempre foi
o seu Abrão, minha
mãe, a D. Margarete.
A Riva, minha
mulher, era a Riva
apenas.

Essa virada na sua
vida lembra a outra,
quando você era
professor de
história e largou
para fazer
biquínis?
Esta não foi
exatamente uma
virada, as coisas já
estavam mudando.
Me desliguei em
maio da Rosa Chá,
dia 2 de junho já
estava fazendo uma
coleção para a C&A, e em 30 de junho eu
estava na Trousseau (grife sofisticada de
cama e banho), fazendo a direção
criativa, depois fiz para a Tok&Stok, não
parei. O que mudou é que eu trabalhava
muito preso numa caixinha e me abri
para o mundo. Quando era professor,
queria casar e vi que dando aula para
ginásio não ia dar, salário baixo. Também
não queria lecionar, gosto de pesquisa.

Seus pais tinham uma confecção
de collants no Bom Retiro. Quando
você percebeu que biquíni podia ter
status de moda, com tecidos caros,
estar pendurado em cabides na loja?
Eu já tinha um backing (conhecimento do
tema) em casa, o assunto lá era tecido,
pano, modelagem. Na época não era algo
muito criativo, era mais reprodução.
Quando eu estava naquele momento que
resolvi que ia casar e não queria lecionar,
comecei a pensar na praia como modo de
vida. Eu via a praia muito solta (como
possibilidade de negócios) num país com
todo esse litoral, todo esse lifestyle. Hoje
se fala isso, lifestyle, mas na época não.
Resolvi tirar a moda da praia para a
cidade. No começo foi difícil, ninguem
queria deixar a gente desfilar, achavam
que moda praia não é moda. Até a Lenny
(grife carioca) passou por isso.

Em que sua nova marca é diferente?
Na modelagem, nas cores, no conceito.
Vamos ter 36 cores diferentes, e a cliente
pode montar o biquíni na cor que quiser,
do jeito que quiser. Trabalho com muitas
informações do Renascimento, mais
na geometria, no quadrado que aparece
em várias construções. Na loja, também
teremos um espaço para criar sob
medida, com hora marcada. Vamos
vender roupas de outros estilistas, mas
não é uma loja multimarcas, são amigos
meus que quando souberam que eu
estava abrindo a loja resolveram criar
coisas para mim. O John John, que cria
jeans, desenvolveu peças. A Iódice, a
Gloria Coelho, o Maxime Perelmuter vai
fazer bermudas. Na loja vão ter peças
que criei para a C&A, para a Trousseau.
Não sei se isso vai ser permanente,
estamos experimentando.

Quase todo estilista
começa pequeno,
com produção
própria, aí cresce
e chega um
determinado
momento em
que ou se associa,
ou vai ter
de diminuir de
tamanho. (...) Hoje
faço um paralelo
filosófico. A Rosa
Chá é como uma
filha que se casou,
mas não do jeito
que imaginei (risos)

Treze anos depois, você volta
a estrear uma grife de biquínis nessa
mesma loja da Oscar Freire, seu
primeiro endereço como estilista.
Alguma superstição?
Esse ponto já tem toda uma história
comigo, tenho uma relação emocional
com ele. Quando fiz a junção da Rosa Chá
com um grupo (Marisol), eles
transformariam as lojas em franquias,
com exceção dessa, que era uma loja
minha, não entraria no negócio.
Com o tempo, fui forçado a deixá-la como
franquia também. Deu um rolo com a
proprietária, tivemos de refazer contrato,
tudo, e agora eu consegui reaver a loja.
Queria abrir a Amir Slama aqui.

Você tinha uma das marcas de moda
mais bem sucedidas no Brasil
e no exterior, vendeu-a para uma
empresa e agora mudou de rumo.
O que aconteceu?
Na realidade, não vendi exatamente.
Tinha feito uma junção. Uns quatro anos
atrás fui procurado pelo sr. Vicente (então
presidente da Marisol), com uma
proposta interessante, que pegava
os pontos mais fracos do meu negócio:
produção e logística. Eu tinha crescido
muito rápido, em 14, 15 anos, e com 250
funcionarios produzia 25 mil peças por
mês mas não estava conseguindo atender
a minha demanda internacional. Porque
eu tinha começado de modo muito
pequeno, e tudo o que ganhava fui
capitalizando no próprio negócio, mas no
que era mais visual: na imagem da loja, na
confecção, e não na produção, porque

Com 1,5 ano, morador do Bom Retiro: filho de imigrantes

FOTO ARQUIVO PESSOAL
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O (estilista norte-
-americano)
Tom Ford falou algo
que concordo
totalmente: ele não
está fazendo moda
para o crítico.
É para o consumidor

Dá para inovar na moda praia
masculina?
O homem brasileiro de hoje é uma
revolução comparado ao de 10 anos atrás.
Antes só tinha só preto e marinho. Hoje o
cara, por mais machão que seja, tem uma
pólo rosa, e na hora de comprar maiôs e
dos cuidados estéticos é a mesma coisa.
Mesmo o machão quer um corte mais
moderno, algum diferencial. Um detalhe,
um corte diferente, cores.

Por que você não vai fazer desfiles
da sua nova marca?
Hoje não tenho a mínima vontade.
As coisas mudaram. Na verdade temos
de olhar historicamente, a força de uma
revista de moda 13 anos atrás (quando
saiu seu biquíni na capa da Elle) e hoje
é diferente. Mudou muito o conceito
de comunicação. Hoje você fica até mais
próximo do seu consumidor. Antes,
quando você convidava alguém para
o desfile, tinham brigas, todo mundo
queria ir, havia quem quisesse pagar por
um convite. Hoje você tem de pedir pelo
amor de Deus para as pessoas irem, elas
olham e veem uma coisa que não dá para

Mas você já criava roupas com a grife
Amir Slama há muito tempo, não?
Na verdade assinava Rosa Chá por
Amir Slama, fiz isso quando fui para a
Semana de Moda em Nova York, porque
ninguém me conhecia e achavam que a
Rosa Chá era uma mulher, uma espécie
de Carmen Miranda.

Você mal estourou aqui, em 97, 98,
e já foi para Nova York em 2000.
O que mudou? É tão importante ser
aceito lá fora?
Você adquire uma consciência latino-
-americana, é muito importante isso,
a gente não tem essa noção que somos
latino-americanos. Os próprios latinos,
que também são colonizados, não
enxergam a gente como latinos.
Só comecei a vender para a Venezuela,
o Uruguai, a Argentina, depois que fui
bem em Nova York. Você não ganha essa
consciência, adquire. E ser internacional
é importante, todo mundo que cria moda
ou arte quer se comunicar com o maior
número de pessoas. Hoje o mundo
é global, meu desejo de ir para fora era
para passar uma imagem para o maior
número de pessoas.

Falando em pessoas, a praia é
democrática, mas a imagem do corpo
nem sempre. Quando você cria um
biquíni, pensa em disfarçar a celulite,
a barriguinha?
Cada silhueta é de um jeito, não dá para
impor. Se você observar minhas coleções
ao longo dos anos, vai ver que fui
criando com as formas do corpo. Em
uma coleção valorizei as cavas, em outra
a barriga, fui trabalhando com a
arquitetura do corpo feminino, e do
masculino também. Mas o desfile é um
conceito, não pode ser regra. Quando
mostrei que as calcinhas viriam mais
baixas, retas, no desfile deixei o rego de
fora, mas é claro que não é para ficar de
fora, é uma imagem para as pessoas
entenderem que a modelagem baixou.
Ainda assim não é uma imposição.

A brasileira média não prefere mesmo
o cortininha (biquíni pequenino, com
sutiã triangular e calcinha tipo tanga)?
Ah, sim, somos uma cultura do sol,
quanto mais mostrar o corpo, melhor

o bronzeado. Esse discurso
das editoras de moda de
que as peças aumentaram
muito de tamanho nos
últimos 10 anos não é bem
assim. Aumentou, mas nem
tanto. As pessoas
continuam usando peças
pequenas. As revistas
querem impor um estilo
que não é real. Hoje mudou
a silhueta, o tomara que
caia é forte, com calça
baixa, porque você alonga o
corpo, fica uma silhueta
sofisticada. Mas nem todo
mundo usa.

Na Rosa Chá você criava
modelagens diferentes:
para a brasileira, para
a americana (cavas
mais pronunciadas),
para a mulher europeia
(calcinhas maiores).
Ainda é assim?
Isso mudou, faço a
europeia e a brasileira. As brasileiras
agora valorizam os seios, já não tem
tanto biquíni destacando a bunda.
Agora, por causa das editoras de moda,
a tendência é virar uma só. Estão
europeizando a nossa moda praia.
Há uma força muito grande das revistas e
editoras em aumentar as calcinhas,
os tops, mas as brasileiras querem
cortininhas. Mesmo a mulher não tão
jovem. Porque o Brasil gosta de mostrar o
corpo, a gente tem consciência corporal.

E a ditadura estética? Quando
falaram da celulite da (top) Fernanda
Tavares no SP Fashion Week
(em 2001, no desfile da Triton),
foi um caos...
Desde aquela história as modelos
entraram numa neura. Mas todo mundo
tem celulite, e homem não vê isso. Já
no casting das modelos, escolhemos as
mulheres magras, mas que sejam
saudáveis, e se botamos na passarela as
que não têm celulite é muito mais para
preservar as modelos. Agora, aqui entre
nós, não tem jeito: a mulher magra
valoriza a peça. Magro é chique.
Detesto engordar.

Amir e Riva, ‘parceria de vida’, em Paris, 1988

FOTO ARQUIVO PESSOAL
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É muito fácil entrevistar Amir Slama: ele é falante,
sorridente, não se esquiva. Já havíamos conversado
uns cinco anos atrás, num estúdio de fotos,
ele cercado de garotas de biquíni, um James Bond
tropical. Desta vez, mostrou a nova loja, ainda
em acabamento final, homens trabalhando com
furadeiras, metáfora do seu momento, reconstruindo
a vida. Fomos à doceria Cristallo, a 50 metros de
distância, e ali ficamos, Amir e eu, num papo de
mesma geração paulistana. Ele foi garçom no Piu Piu,
café que frequentei quando adolescente. Trabalhou no
De Repente, onde tomei minhas primeiras caipirinhas.
E nós dois concluímos que legal mesmo é viver
no Rio, à beira-mar.

quase morreu do
coração com os
manequins vestidos
de índios. A imagem
do Brasil mudou?
Muito. Hoje o mundo está
no Brasil, não só
as marcas de moda, mas
tudo. Estamos num
momento maravilhoso se
a gente souber
aproveitar. Digo isso
politicamente,
culturalmente,
economicamente. Sou
muito otimista. Tinha
uma música da Carmen
(Miranda) que falava
da nossa linguagem única
e é assim (a canção
é South American Way).
Não é folclórico, temos
um jeito único. E lá fora
estão percebendo.

Seu pai nasceu
no Iraque, sua mãe
na Romênia, como
foi sua criação?
Eles vieram para cá nos
anos 50, acho que por
causa da Carmen
Miranda, porque não
tinha mais razão histórica
para isso (risos). Eles
trabalhavam, morávamos
nos Campos Elíseos,
a gente tinha empregada,
não era uma vida rígida.

E você e a Riva
continuam trabalhando
juntos? Como é a
família?
Ela saiu da junção com
a Marisol antes de mim,
porque mulher tem mais
intuição, e ela percebeu
que não era legal. Foi dar
consultoria para as lojas
da mãe dela.
Trabalhamos no mesmo
escritório. Quando quero
palpite, é para ela que
pergunto. É uma relação
que se renova

constantemente. A gente é muito
parceiro. Temos uma parceria de vida.
Objetivos, sonhos, filhos. É uma
história de amor. Comecei a namorar
com ela com 17 anos. Aos 23, já fui pai.
Sou criador, tenho pé no chão mas voo
na fantasia. Ela é pé no chão.

É preciso esforço para controlar
o ego trabalhando com moda?

Sou muito low profile, meu trabalho é
duro, é chão de fábrica. Glamour só tem
em momentos. Quando você acha que
o que faz está bom, aí acabou. Não
pode. Tem gente que o ego sobe à
cabeça, mas a moda tem de ter
humildade. A criação exige humildade.

Você é liberal na postura? Como pai,
é mais moderno?
Acho que sim. Quando comecei, tinha
vergonha de pagar salário, medo
de explorar empregado, de ser
capitalista. Hoje vejo que não é assim.
Sou mais para a esquerda, sempre, não
dá para não ser. E como pai acredito
que sou aberto.

Você fez coaching para tomar
a decisão de abrir uma marca
nova outra vez. Já fez terapia?
Fiz terapia quando o meu pai morreu.
Tive o reflexo de procurar uma ajuda.
Todo dia eu chegava em casa e tomava
uísque com Coca-Cola. Fui percebendo
que ia aumentando a dose, e antes de
virar alcoólatra, falei: “Chega, assim
não vai dar”. Ainda bem.

Drogas?
Não usei, mas acho que pode ser
importante legalizar. O que é escondido
é pior, o liberado com controle é mais
interessante do que uma coisa proibida,
marginal. Não é por aí.

Como você se inspira?
Rabisco muito tecnicamente, passo
a ideia para a modelista, para a
costureira, não faço um croqui
elaborado. Posso misturar
Renascimento com música brasileira,
com a Rita Lee, adoro música.
É uma emoção. É muito mais
emocionante o processo, ver a coleção
sendo construída. É o que me dá
ansiedade, uma aflição positiva.
O grande desafio do estilista é traduzir
o desejo. A roupa é um transmissor
de felicidade.

Pai jovem, grife de sucesso,
com você tudo foi sempre rápido?
Tenho um problema com tempo,
até fiz uma coleção com estampas
de relógios quebrados. Dizia que o
tempo para, mas não para. Procuro
criar o meu tempo. O grande desafio
é você ser agente na vida, e não
paciente. Isso é uma luta incessante.

Você vai à praia?
Muito. Adoro água, adoro o Rio. Gosto
de olhar como as mulheres chegam na
praia, a atitude, o que escolheram para
combinar com o biquíni.

usar, temos de mudar o formato de
mostrar a moda. O (estilista norte-
-americano) Tom Ford lançou uma
coleção agora, e falou algo que concordo
totalmente: ele não está fazendo moda
para o crítico. É para o consumidor.

Você lê o que escrevem sobre
sua moda?
Leio. A palavra é muito forte. Sempre
acreditei na palavra, o que você põe no
papel fica. Mesmo o release da nossa
marca a gente demorou muito para
montar, mexia numa palavrinha aqui,
outra ali, porque queremos dizer tudo
certinho, tudo é muito forte.

Você construiu uma imagem
de marca.
Sabe que acabei de dar duas palestras
em Cambridge (Inglaterra) sobre como
construir uma marca?
Mas a minha imagem nunca foi uma
coisa muito arquitetada, tipo ação e
reação, vou fazer isso para conquistar
aquilo. Foi indo.

Há alguns anos, a Galeries Lafayette,
em Paris, exibiu seus biquínis e você

Quando comecei,
tinha vergonha
de pagar salário,
medo de explorar
empregado,
de ser capitalista.
Hoje vejo que não
é assim

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 out.  2010, Outlook, p. 19
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