
A moda para o homem "real" 
Fabiana Gitsio 
  
São Paulo, 5 de Julho de 2005 - Alfaiataria da São Paulo Fashion Week consagra as 
formas justas, mas sem excessos. Nem tanto as formas superajustadas de Hedi 
Slimane, diretor de criação da Dior Homme, nem tanto Alexander McQueen, estilista 
que há pouco propôs calças tão largas como as de antigamente. Dois balizadores da 
atual moda masculina, que sempre encontra um porto seguro, conservador e 
consistente em Giorgio Armani - este, no entanto, mais compromissado com o perene 
e viável do que com o fashion.  
 
Na alfaiataria mostrada na São Paulo Fashion Week, que terminou ontem, continuam 
prevalecendo as formas mais slim e secas para os costumes - nome correto para o 
terno sem o colete - mas com possibilidades concretas para a vida real. Nas calças, 
ainda curtas, um bem-vindo declínio das pregas, grandes engordadoras da silhueta 
masculina. Nas cores, marfim, gelo, branco off-white e cinzas claros. E há novas 
nuances para o padrão risca-de-giz, sobre azul-claro e verdes-azulados. Gravata? 
Quase não aparece.  
 
A VR, grande conhecida do executivo, promoveu uma revolução em seu estilo. O risca-
de-giz, uma de suas marcas registradas, aparece devidamente suavizado, em calças 
de cós desabado, modelagem oversized e cintos turquesa. Ou na modelagem ajustada 
e com lateral branca, ao estilo Adidas. E até mesmo em bermudas cargo.  
 
Quase todas sem sobras na cintura. "São as novas pregas, calças caretinhas não 
existem mais", decreta o dono da marca, Alexandre Brett. Ternos brancos são 
complementados por sandálias de couro, de dedo. Tons de verde, incluindo os cítricos, 
completam a cartela da estação. "É o universo masculino urbano, mesclando cores 
sóbrias e fortes", completa Brett.  
 
A promessa que Ricardo Almeida fez na estação passada, de agradar de Suplicy a 
Supla, começou a ganhar forma. Se para o inverno, rejuvenesceu em demasia, dando 
uma guinada para peças justérrimas, com zíperes e muitos recortes, desta vez fez 
costumes para homens de todas as idades. Além do corte reto e sequinho que agrada 
os mais vanguardistas, há muitas modelagens mais clássicas, mas sempre com o 
arrojo que é a marca registrada da alfaitaria de Almeida.  
 
As calças são ajustadas na perna - como nos ternos ou costumes de Seu Jorge, Fábio 
Assunção, Murilo Rosa e Marcos Mion (sim, ele voltou a encher a passarela de globais) 
- ou mais soltas, nos corpos de Raul Cortez e Marcelo Anthony, ainda que o tecido 
ganhe tratamentos inovadores, como a resina branca.  
 
Ombros no lugar e mangas que não são largonas também imperam nos paletós - de 
dois botões ou apenas um. "Três botões é exercício que faço apenas para os muito 
clássicos", admite o mãos-de-tesoura. "É o arroz-com-feijão", espeta. Nas calças, 
pregas deixaram de existir em suas coleções há cinco anos. O estilista acha que os 
homens ficam totalmente balofos com elas. "Um bom costume deve ser seco, 
ajustado, sem nada sobrando", ensina.  
 
Gravatas foram minoritárias na passarela, embora Almeida reconheça seu uso como 
imprescindível em certas áreas. Sobre o colete entende que é recurso que dá 
sofisticação. Mas que não se presta a tudo. "Não é tanto para trabalhar, é estratégia 
para deixar roupa mais fashion", prega. O sapato branco, heresia para muitos, 



apareceu em Fábio Assunção. Na verdade, um tom de pérola, que Almeida admite 
mais restrito a efeitos de passarela. "O homem tem de saber usar para ficar 
interessante." Belas estampas cashmere com listras e florais ou no quadrado da 
camisa envergada por Anthony, conferem ainda mais leveza ao terno branco.  
 
Para Vitor Santos, estilista da V-Rom, marca que procura acenar para a diversidade, o 
costume branco usado na íntegra é receita fashion demais. No desfile, um nobre 
modelo em piquê apareceu desmembrado: com paletó e o colete usados com jeans. "É 
uma receita para encarar qualquer situação do dia-a-dia de um homem que demonstre 
atenção com moda", avalia Santos. "Pode ir a almoço mais social ou jantar mais 
informal."  
 
A calça aparece confortável, com um glamour típico dos anos 40, com gancho mais 
comprido. "O volume que proponho é similar às calças de pregas de antigamente", diz 
ele. É o uso do qual tem feito o inglês Alexander McQueen, anti-formas ajustadas. A 
marca sempre bate na tecla do terno como elemento do casual, com receita que não 
está associada apenas ao escritório. Daí a combinação com o tênis. Para o estilista, o 
que não pode faltar é o lencinho no bolso. "É um toque que recomendo, por ser um 
recurso simples e de requinte ao alcance de todos."  
 
Marcelo Sommer, considerado estilista de vanguarda, fez calças largas e paletós 
justos, sem qualquer sinal de ombreira. "Proponho o uso do paletó quase como se 
fosse um moletom", diz ele, que fez o modelo de canvas em tons fortes. Depois de 
associar-se a João Paulo Diniz, vendeu a marca Sommer para o grupo Meneghotti, 
dono da Colcci, há um ano e meio.  
 
 
Leia mais 
 
Alta-costura faz aposta em Paris 
Dominique Ageorges 
  
AFP/Paris, 5 de Julho de 2005 - Os desfiles da alta costura para a temporada outono-
inverno de 2005-06, de amanhã até sexta-feira, terão um sentido de aposta para 
muitas casas, a começar por Givenchy, que volta às passarelas com um novo diretor 
artístico, e jovens companhias, que debutam no cenário parisiense da moda.  
 
A temporada que desta vez não anuncia novos fechamentos de casas históricas, 
totaliza dezessete desfiles no calendário oficial para outras tantas marcas de 
importância desigual, desde as prestigiosas Dior e Chanel até as menos conhecidas 
Frank Sorbier ou Adeline André.  
 
Em busca de um novo impulso, a alta costura, meio insubstituível para se atingir uma 
imagem de excelência, aposta em encontrar a médio prazo uma nova forma de 
expressão, que poderá ser uma "semi-alta costura", com a vantagem de ser menos 
dispendiosa e ter prazos de realização mais rápidos para as clientes.  
 
À espera desta etapa, Givenchy (LVMH) conta para seu regresso ao primeiro plano 
com Riccardo Tisci, de 30 anos, criador italiano pouco conhecido no mundo da moda. 
Formado na famosa Saint-Martin School of Arts de Londres, Tisci aposta em "modelos 
muito bonitos" em vez de uma moda de tendência. A marca, criada em 1952 por 
Hubert de Givenchy, há pouco mais de um ano não tinha um diretor artístico para 
moda feminina.  



 
Outra aposta é a de Christian Lacroix, que acaba de renovar seu contrato com a 
empresa americana Falic, nova proprietária da marca. Aparentemente, o famoso 
costureiro obteve as condições de liberdade de criação que lhe faltavam antes com o 
consórcio LVMH, e os meios para realizar suas ambições.  
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