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Kate e Pippa, as
novas donas da rua
As irmãs Middleton transformam a indústria da moda

e viram antídoto contra a crise ao vestir roupas de
grandes redes, repetir sapatos e renegar bolsas de luxo
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Ações das companhias de moda e varejo das roupas usadas por Michelle
Obama subiram em média 16,3%, contra os 6,1% do S&P 500 (as 500
ações mais importantes do mercado)

A PODEROSA MICHELLE

O "índice primeira-dama" X mercadoUS$ 14
milhões
Valor médio gerado por
cada aparição pública

US$ 2,7
bilhões
Valor total gerado pelas
escolhas de guarda-roupa
em 189 aparições públicas
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Primeira-dama dos EUA gera valor sem precedentes para empresas que fazem e vendem as roupas que ela veste

FONTE: Harvard Business Review
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T oda vez que Kate Middleton
põe seu pezinho de princesa
na rua, garotas do mundo todo
querem saber o que veste. Não

só ela: Pippa Middleton, sua irmã mais
jovem e mais bronzeada, também vi-
rou alvo dessa obsessão — graças,
principalmente, ao vestido sexy na
medida certa que usou no casamento
de Kate com o príncipe William. Para
sorte das aficionadas por moda e,
principalmente, da indústria britânica,
as duas têm apostado em roupas
acessíveis nos quesitos preço e estilo.
Vestem peças de anos atrás, são clien-
tes de grandes redes como a Zara, re-
petem sapatos adoidado e não desfi-
lam com it-bags lançadas do outro la-
do do Canal da Mancha. Resultado?
Tudo o que usam voa rapidamente
das araras, um fenômeno batizado de
“efeito Middleton”.

Especialistas já fazem projeções oti-
mistas para os próximos anos. Analis-
ta-chefe da área de varejo no banco
Barclays, Richard Lowe acredita que,
com a ajuda das irmãs Middleton, o
segmento premium da moda de rua (a
high street fashion) terá até 2014 a
maior taxa de crescimento do setor de
vestuário no Reino Unido, algo na fai-
xa dos 29%. Deve passar de um valor
estimado em 6,7 bilhões para 8,6 bi-
lhões de libras. Relatório recente do
banco diz que Kate “vai ofuscar todas
as tendências de consumo deste ano e
de muitos outros”.

— Essa decisão de usar
high street com frequência
capturou o espírito das con-
sumidoras britânicas, neste
momento em que o país se re-
cupera da pior crise econômi-
ca da História recente — ex-
plica o analista, por email.

Já há um sem-fim de blogs
dedicados ao estilo de Kate e
Pippa, como o What Kate Wo-
re e o Pippa-Middleton. Sandy
Johnson segue uma das pági-
nas dedicadas a Kate no Face-
book e confessa: “Encomendei
na mesma loja sapatos iguais
aos usados por ela.”

Vestido esgotou
nos EUA
● Kate deu a primeira pista de
que continuaria antenada com
a plebe quando deixou o Palá-
cio de Buckingham, no dia se-
guinte ao seu casamento, com
um vestidinho da Zara (pechin-
cha de 49,99 libras, o equiva-
lente a R$ 130) e uma anabela
da coleção de 2009 da rede in-
glesa L.K. Bennett — sapato
que, aliás, ela usa dia sim, ou-
tro também. Mas nada se com-
para ao frenesi em torno do
vestido que escolheu para a vi-
sita do casal Obama a Londres,
no mês passado, da inglesa
Reiss. A peça, que custava 175
libras (R$ 445), foi tão procura-
da que o site da marca saiu do
ar poucas horas depois da di-
vulgação de fotos oficiais do
encontro. Kate segue a cartilha
da própria Michelle Obama, que cos-
tuma incluir no seu guarda-roupa pe-
ças de redes populares de seu país.
Agora, a primeira-dama americana pa-
rece ter ganho uma rival à altura.

— Nos Estados Unidos, o estoque
do vestido usado por Kate terminou
antes mesmo de as lojas abrirem. As
pessoas ligaram para o serviço de
atendimento ao consumidor e compra-
ram pelo telefone mesmo — conta Da-
vid Reiss, dono da marca.

Pippa, a irmã mais nova, ainda não
“derruba” páginas na internet, mas
recebeu convites para estampar a ca-
pa de praticamente todas as revistas
de moda e celebridades da Inglater-
ra. Ainda não se sabe que título vai
sair na frente, e a expectativa só au-
menta com os rumores de que ela es-

taria namorando o príncipe Harry.
— A mídia está obcecada por Pippa

porque ela é solteira, atraente, festeira
e tem conexões poderosas — analisa
Roger Tredre, coordenador do mestra-
do em Jornalismo de Moda do Central
Saint Martins College, de Londres.

Enquanto a primeira capa não vem,
Pippa é flagrada pelos paparazzi com
a combinação de sorriso máximo,
shortinhos soltos e, ops!, meia-calça
cor da pele. O que poderia ser um pe-
cado fashion sem perdão também foi
revertido em vendas. A procura por
meias “nude” cresceu até 85% este ano
em redes como a Marks&Spencer.

O estilo das irmãs Middleton con-
quistou hordas de mulheres não só
por uma questão de preço: a forma co-
mo elas se vestem foi um alívio para

quem não se identificava com ícones
já estabelecidos da moda britânica,
como Kate Moss e Sienna Miller. O vi-
sual é combinadinho e feminino, ca-
racterísticas que podem ser traduzi-
das em jaquetas curtinhas, calças jus-
tas, vestidos cor da pele, sandálias
anabela e até peças duvidosas — elas
adoram um biquíni branco. Já Kate e
Sienna privilegiam o que é autêntico e
são cool até o último fio de seus ca-
belos propositalmente desgrenhados.

— As Middleton não são cool e isso
faz com que tenham apelo mais amplo
— resume Tredre.

Fundadora da marca de sapatilhas
French Sole (que, apesar do nome, é
britânica), Jane Winkworth teve Diana
entre suas primeiras clientes e, agora,
foi descoberta pelas Middleton.

— Foi o maior presente que ganhei
desde os gloriosos tempos de Diana.
O endosso delas vale mais do que
qualquer campanha publicitária. ■ .

O estilo
milionário da
primeira-dama

● Por enquanto, não tem para
ninguém: quando o assunto é
moda, Michelle Obama, a pri-
meira-dama americana, é a pre-
sença mais rentável do cenário
político internacional. O impac-
to de suas escolhas foi tema de
um minucioso estudo conduzi-
do pelo economista David Yer-
mack, professor de Finanças da
Universidade de Nova York. O
trabalho mostra que cada apari-
ção de Michelle em eventos ofi-
ciais gera, em média, impressio-
nantes U$ 14 milhões para as
grifes que veste, lojas de depar-
tamentos e conglomerados que
detêm as marcas.

O estudo levou em conta a
presença de Michelle em 189
eventos oficiais. Depois, anali-
sou um total de 29 marcas (en-
tre grifes, estoquistas e grupos
controladores), assim como o
sobe e desce das ações dessas
empresas. Ao final, Yermack
concluiu que os ganhos não
são variações de mercado: têm
relação direta com Michelle. A
loja de departamentos Saks,
que vende boa parte das peças
vestidas pela mulher de Oba-
ma, tem apresentado ganhos
de longo prazo.

— Nem ícones fashion como
a primeira-dama da França, Car-
la Bruni, conseguem o mesmo.
Carla, como outras primeiras-
damas, veste basicamente uma
grife: Dior — explicou Yermack à
Harvard Business Review, onde
o estudo foi publicado.

O gosto de Michelle é tão
eclético quanto o de Kate Mid-
dleton. Ela veste redes popula-
res como Gap e Target, mas
também grifes de luxo, entre
elas Calvin Klein e Jimmy
Choo. O “efeito Michelle” é
atribuído a uma combinação
de três fatores: seu interesse
genuíno em moda; seu prestí-
gio como primeira-dama; e o
poder da internet para espa-
lhar imagens de roupas que
podem ser imediatamente
compradas em sites.(S.R.)

KATE COM MICHELLE Obama no Palácio de Buckingham: mesmo jeito de se vestir
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KATE NO DIA seguinte ao casamento, com William, e de

vestido Zara; e no dia anterior, com a mãe: o

mesmo sapato de cortiça, da L.K. Bennett

(também no detalhe). Duquesa é

consumidora voraz da moda de rua
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KATE, MAIS uma vez de Zara: o

vestido é da coleção de 2007
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