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NOS ANOS 90, a palavra da moda
era “minimalismo” — jaquetas,
calças e malhas confortáveis e

sem adorno para ambos os sexos. 
Minimalismo agora é out. No ano

passado, a indústria da moda foi toma-
da por um novo “ciclo fashion”, uma
grande mudança no estilo de roupas
que ocorre a cada cinco anos, forçando
as pessoas a atualizar o guarda-roupa.

Os designers abandonaram o look
preto, bege e cinza, atacando com força

nas cores brilhantes,
estampas vibrantes e
listras arrojadas. 

“Sempre que se tem uma grande
mudança na moda, as pessoas vão às
compras”, diz Marshal Cohen, analis-
ta-chefe do setor da firma de pesquisa
de mercado NPD Group. E as vendas
este ano registraram um bom começo,
com os analistas prevendo que em 2004
vão produzir ganhos em vez de conti-
nuar a queda dos últimos três anos.

A seguir, as tendências com que
designers, fabricantes de roupas e con-
sumidores estão convivendo hoje:

1. SUA PRÓPRIA CARA
Cada vez mais as mulheres estão

fugindo dos conjuntos combinados de
lã que definiram o guarda-roupa delas
na década de 1990. Em vez disso, elas
estão mais inclinadas a misturar
designers, marcas e cores de maneira
individualizada, tal como usar um
colar de pérolas com blusa brilhante ou
jeans com salto alto. Assim como pega-
ram o hábito de gravar a própria músi-
ca em CDs, as pessoas têm mais liber-
dade na forma de vestir, seguindo o
estilo peculiar de celebridades como
Sarah Jessica Parker, do seriado de TV
Sex and the City. 

“Sem regras para seguir, elas enten-
deram que não existe a maneira certa
de se vestir”, diz Gerald Barnes, dire-
tor da divisão online e de catálogo da
varejista Neiman Marcus Group Inc.

2. JEANS CHIQUE
Os jeans agora são para festas e

outras ocasiões sociais. As mulheres
os vestem com seu melhor suéter de
cashmere e sapatos de salto stiletto,
enquanto os homens os vêem como
roupa esportiva fina, para ser vestida
com um blazer caro ou camisa social.
Muito mais gente está disposta a gas-
tar mais de US$ 100 por um par de
jeans, principalmente aqueles com
marcas que não são propagandeadas e
são vendidas em butiques, como
Rogan, Paper Denim & Cloth e outras.
Esses jeans de luxo são diferentes das
versões de US$ 50 por prometer visual
único e acabamento como se já fosse
usado.

Modelos assim caem no gosto de
celebridades como Nicole Kidman, que
vestia jeans de US$ 200 da marca Notify
quando se sentou na primeira fila do
desfile da Chanel em Paris, em outubro.

3. FAST FASHION
No passado, as tendências do ves-

tuário apareciam nas passarelas de alta
moda e os estilos levavam até dois anos
para chegar às massas. A coisa mudou.

Isso porque a tecnologia e a globali-
zação transformaram a moda em um
negócio rápido que ficou ainda mais
dinâmico com a popularidade das
redes de fast fashion, como a Zara, da
Inditex SA, a H&M, da Hennes &
Mauritz AB, e a Club Monaco, da Polo
Ralph Lauren Corp. Assim que as ima-
gens digitais das passarelas de Paris,
Milão e Nova York entram na internet,
imitadores agem rapidamente e rein-
terpretam os estilos para o mercado de
massa, colocando as peças nas lojas
em questão de semanas.

4. COUTURE DE PECHINCHA
Os designers de moda não resistem

mais ao volume do mercado de massa,
com a promessa de milhões para o
licenciamento de marcas.

O designer Isaac Mizrahi, que
fechou sua casa de alta moda em 1997,

está agora tornando-se um nome fami-
liar nas lojas da varejista popular
Target Corp., apenas um ano depois
que suas roupas femininas começaram
a ser vendidas pela rede. A linha O by
Oscar, de Oscar de La Renta, vende
roupas femininas a menos de US$ 100,
enquanto Karl Lagerfeld, costureiro da
Chanel, vai lançar uma coleção assina-
da para uma estação na H&M.

5. É UM MUNDO DE BOLSAS
Quando os estilos de roupa ficaram

casuais na década de 1990, os desig-
ners passaram a dar mais atenção às
bolsas, dando a elas uma posição de
símbolo de status ao presenteá-las a
celebridades como Catherine Zeta
Jones e Gwyneth Paltrow.

Hoje mais mulheres compram três
ou quatro bolsas por ano — o dobro do
que compravam seis anos atrás. Muito
mais lucrativas e fáceis de vender do
que peças de vestuário, as bolsas são as
locomotivas de casas como Gucci
Group, Prada Group e LVMH Moët
Hennessy Louis Vuitton SA, que produ-
zem dúzias de novos estilos a cada esta-
ção, com preços de US$ 500 para cima.
As bolsas mais desejadas são coloridas
e enfeitadas com fivelas pesadas, botões
de pressão, bijuterias e bordados.

6. SEM MANCHAS, SEM RUGAS
Nos anos 90, com a moda masculina

estagnada, os comerciantes de roupas
procuraram melhorar as camisas e cal-
ças clássicas para dar aos comprado-
res motivo para comprar.

A última geração de roupas aperfei-
çoadas tecnologicamente para resistir a
rugas e manchas têm um toque natural
— e são praticamente indistingüíveis
das produzidas com fibra natural. Isso
porque as propriedades hi-tech são
introduzidas na própria fibra e, por
isso, não dão a impressão de enceradas.

7. PELES E PÊLOS
A popularidade da roupa casual for-

çou a indústria de peles a inventar for-
mas de fazer seus produtos mais acessí-

veis. Em vez do casaco de visom de US$
10.000, o colete, xale ou poncho de coelho
por menos de US$ 500. Entre os acessó-
rios mais quentes deste ano estão golas
de pele tingida e estolas de coelho “rex”,
um híbrido do animal que tem pêlo mais
grosso e mais longo que o tradicional.

8. CASACOS ESTÃO DE VOLTA
Os casacos leves de meia-estação

voltaram em 2004, com os designers
atualizando as capas tradicionais,
agora em rosa brilhante, bolinhas e
estampa de leopardo. Os comerciantes
estão dando mais espaço nas suas lojas
para os casacos, a fim de estimular as
mulheres a comprar vários deles.
Substituindo os casacos na cor azul-
marinho ou de pêlo de camelo, casacos
de estampas pequenas em tweed colo-
rido e bordados com estampas florais.

9. CRUZAMENTO LATINO
O look latino está se espalhando

pelos EUA, onde a população hispânica
continua crescendo em tamanho e
influência. O jeito latino para homens é
centrado em calças de linho e camisas
“guayaberas” soltas, usadas por fora
da calça. Para as mulheres, o estilo é
geralmente sexy e feminino, com saias
assimétricas e blusas tomara-que-caia.

10. SOB MEDIDA
Muitos consumidores querem mais

do que um guarda-roupa na moda e
estão gastando dinheiro em ternos e
camisas feitos sob medida. Nos EUA,
redes de lojas como Brooks Brothers e a
Saks Fifth Avenue, da Saks Inc., atraem
cada vez mais homens para essa cate-
goria de roupa, com ternos sob medida
custando no mínimo US$ 800.

Confira aqui dez tendências da moda. Uma delas é a falta de regras no vestir
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Antes de resolver entrar para
a firma de relações públicas de
seu pai no ano passado, Eric
Samansky passou vários meses
pensando em algumas grandes
questões. Ele queria passar tanto
tempo com seu pai? Daria para
combinar uma relação pai-e-filho
com uma relação profissional?

Quando entrou para a firma,
Samansky topou com uma
situação que não previa: como
referir-se a seu pai, Art
Samansky, numa reunião de
negócios com clientes? “Eu fui
comentar sobre o que ele disse e
pensei: ‘Meu Deus, vou chamar
ele de Art ou pai?’”, lembra
Samansky, hoje com 33 anos.
“Eu disse: ‘Como ele disse.’”

Trabalhar com pais e irmãos
apresenta uma série de comple-
xidades, desde dilemas inespera-
dos como a maneira de referir-se
ao pai até decisões angustiantes
tipo demitir ou não seu irmão.
Um grande número de pessoas
corre o risco de enfrentar essas
tensões, já que empresas fami-
liares são grande parte da eco-
nomia e, especialmente em épo-
cas de alto desemprego, uma
opção muitas vezes irrecusável.

Mas a decisão de aceitar um
emprego com um membro da
família é repleta de complica-
ções e emoções. Tensões familia-
res podem surgir mesmo fora do
cenário de uma empresa fami-
liar. Só trabalhar no mesmo
setor de um membro da família
pode ser esquisito. Um emprego
em que você compete com um
membro da família ou cônjuge
numa firma rival pode tornar no
mínimo incômodo discutir traba-
lho em casa. E as pessoas que se
empregam em companhias onde
um membro da família tem
cargo de chefia têm de batalhar
para conseguir respeito.

Conselheiros de carreira
dizem que o fator mais importan-
te para decidir sobre empregos
relacionados à família é se você
quer mesmo trabalhar na empre-
sa. Se você está seguindo uma

trilha da família por causa de
sentimento de culpa ou preguiça,
provavelmente vai acabar infeliz.

Pegar carona no sucesso de
um parente também pode dar
errado. Damian Birkel, um con-
selheiro de carreira da firma
americana Williams, Roberts,
Young Inc., lembra de um anti-
go colega numa loja de departa-
mentos onde ele trabalhou. O
pai daquele colega era um alto
executivo. O filho logo subiu na
hierarquia. Mas quando o pai
saiu numa reforma da direção,
a estrela do filho caiu também.

Jon Leven, filho do executivo
da indústria hoteleira Michael
Leven, trabalha desde que era
adolescente para provar que é
mais do que só o filho do chefe.
Quando Jon Leven, hoje 38,
estava no segundo grau, ele
pegou empregos em hotéis como
recepcionista, por exemplo.
“Trabalhar com pessoas mais
velhas em hotéis cujo primeiro
olhar para mim era tipo ‘OK,
aqui está o filho do chefe’ era
uma experiência inestimável”,
diz. “Você acaba ganhando a
confiança e o respeito por meio
de suas ações. Tem de ter cui-
dado para não levar as coisas
pelo lado pessoal.”

Quando começou sua carrei-
ra adulta, ele seguiu sua própria
trilha. “Eu queria mesmo

ganhar experiência por mim
próprio”, diz. Ele trabalhou
como corretor de imóveis hote-
leiros, então passou para fran-
quias de restaurante. Em 1995,
seu pai e primo fundaram a U.S.
Franchise Systems Inc., uma
companhia de franquia de
hotéis com sede em Atlanta,
hoje propriedade da família
Pritzker. Leven decidiu que era
hora de juntar-se a seu pai. “Eu
sempre tive uma relação pessoal
bem próxima com meu pai”, diz.
“Eu me espelhava nele e o admi-
rava como líder.” Hoje, Jon
Leven é o diretor de marketing,
seu pai o diretor-presidente.

Jon Leven aprendeu a pres-
sionar seu pai a ser honesto nas
críticas. O pai diz que acha difí-
cil ser muito duro com o filho. O
Leven mais novo é melhor com
a visão mais ampla do que com
os detalhes, por exemplo, dizem
ambos. “Com outra pessoa, eu
poderia dizer: ‘Você estragou
esse detalhe uma vez mais, e
está fora’”, diz Michael Leven.
“Não dá pra fazer isso no caso
de um membro da família.”

Mas em outros aspectos, eles
apreciam seus laços familiares.
O pai gosta de ter um bom con-
fidente em seu filho. O filho
pode perguntar a seu pai ques-
tões francas sem se importar de
parecer estúpido.

CARREIRA

Emprego na empresa da família pode
ser uma opção tentadora mas perigosa
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Sem regras:
Exercitando a 
liberdade no vestir 
(Sarah Jessica Parker,
à esq.), o look latino
para homens (à dir.) e
as bolsas como 
símbolos de status.

Deixe o look comportado de lado. Cores vibrantes são in
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