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Com agenda lotada, às vésperas
deseuFashionMarket–seminário internacional de marketing
da moda, que acontece no começodeabril–,oencontrocomGloria Kalil foi remanejado do restauranteSalvattoreparasuacasa. Tentei – e consegui – não me
atrasar. Afinal, a pontualidade é
destaque no seu último livro,
Alô, Chics! Fim de tarde de uma
quinta-feiraquenteemSãoPaulo, lá estava a entrevistada: linda, fresca – com um vestido de
algodão vermelho, assinado por
André Lima, e sandália de salto,
Mariazinha. De fala mansa, corpo frágil, idéias claras e língua
afiada, Gloria vai direto ao ponto: “Nossa moda é cara, não corresponde às possibilidades do
nosso mercado”.
Graduadaem sociologiae política,elaacreditaquesuaformação a ajudou a ver a moda num
contexto mais amplo. Nos anos
80, trouxe ao Brasil a Fiorucci,
primeira marca estrangeira a
desembarcar por aqui. Escreveu três livros, dirige um site e
está em plena lua-de-mel com a
televisão.TiradeletrasuaparticipaçãonoFantástico,naTVGlobo. Namorado? Há 14 anos, o
mesmo: Sergio Cardoso , que foi
seuprofessornumcursodeFilosofia.Atendênciadapróximaestação? “É só ir à banca, pegar
uma revista. Pronto. Resolveu!”

fui convidar a editora do The
New York Times, Cathy
Horyn,umadasmaisconhecidas jornalistas de moda do
mundo. Marcamos umcafé e,
depoisdeouvirminhaexplicação sobre o formato do
Fashion Market, ela falou:
“Não vou. Não tenho o mínimo interesse em participar.
Não tem nada de importante
acontecendo no Brasil.”

● ENCONTROS com o ESTADÃO

E quanto ao seu modo direto de
falar, criou alguma inimizade na
turma da moda? Não, que eu

saiba. É uma realidade: temos estilistas extremamente
criativosqueestãopatinando
nacarreiraporfaltadedesenvolvimento, de estratégia, de
investimento e por falta de
oportunidade de, eventualmente, descobrir outros caminhos. Eles fazem parte de
um conjunto que é a nossa indústria têxtil, a segunda

“MODA NO BRASIL
É NEGÓCIO FEITO
MAIS PARA A
MÍDIA DO QUE
PARA INDÚSTRIA”

Enquanto Tufi Duek acaba de venderporumaboladaasuaForum,outras fusões dão sinais de fragilidade.Oquevocêachadaentradadesses grupos no mercado? No caso

de Tufi, as coisas parecem mais
claras.Elevendeuseugrupopor
um bom dinheiro e fez um bom
negócio.Mas, obviamente,não é
sempre assim: alguns vão se dar

“FAZEMOS ROUPA
CARA E NÃO SOMOS
SUFICIENTEMENTE
CONHECIDOS NO
EXTERIOR”

bemeoutros,nemtanto.Éjustamente esse o ponto do Fashion
Market desse ano: transformar
criatividadeemlucro.Estoutrazendo os que compraram, os
quevenderam,osqueseassociaram. Dois meses depois de fazer
grandes negócios, um desses
grupos – o I’M – passou de herói
a vilão. Uma pena que tenha
acontecido dessa maneira.
Este é seu terceiro Fashion Market.
Comosurgiuaidéia? Acredito que

o evento veio numa hora muito

● A febre francesa de A Elegância do Ouriço, de Muriel
Barbery, chegou aos divãs. O
romance filosófico vem sendo
prescrito por alguns terapeutas a seus pacientes. Por aqui,
acaba de ser lançado pela Companhia das Letras.
● Muzzarela de búfala? Pois
é, o Pará, maior criador de búfalos do País, tem. E o governo do
Estado acaba de fechar acordo
com13instituiçõesdepesquisaparaprofissionalizarosetorecertificar seuqueijo. Objetivo: concorrer com o produto italiano.
● MarcoAntonioBologna,exCEO da TAM, acaba de ser empossado como conselheiro do
International Airline Training Fund, fundo internacional de treinamento da Iata.
● O primeiro single oficial do
novo CD de Madonna, Hard
Candy, será lançado no fim do
mês. Já o lançamento do álbum
– que tem participação de Justin Timberlake – foi confirmado para 28 de abril.
● Será que enfim o mundo vai
saber qual é o segredo do sabor
da Coca-Cola? Em termos. Por
conta de acusações que recebeu
na Índia, pelo suposto uso de
águacontaminada,amultinacional decidiu abrir suas portas para respeitada ONG local.

Qualéomapadanossamodaatual?

Nosso mercado é o seguinte: temosumaclasse“AAA”,riquíssima, que sempre comprou e vai
continuar comprando. Uma
classe C e D que está com maior
poder de compra e consome das
grandesredes–asquais,porsua
vez, importam moda da China.
Já a área do meio está com a corda no pescoço, patinando. O poder de compra da classe média
diminuiumuitonosúltimosquinze anos, com a falta de crescimento do país. Este ano, estou
sentindo um certo respiro. Mesmo assim...

Nafrente

‘Nossa moda tem
de ficar adulta’
Às vésperas de seu terceiro Fashion Market, Gloria Kalil adverte:
o setor tem pela frente uma concorrência armada até os dentes

boa. O formato foi pensado em
2005,quandocomeceiaquestionar o rumo que a nossa moda estava tomando. A Índia e a China
seorganizandodeumaformaextraordinariamente compacta
para mexer com moda-negócio
no mundo todo – e, por aqui, ninguémpreocupadocomaglobalização.Percebitambémqueaimprensadavaumespaçogigantesco para a moda, que não correspondia ao faturamento das empresas. A moda no Brasil era
mais negócio feito para a mídia
do que para a indústria. Muito
mais “entertainment” do que
vestuário. Daí o tema do primeiro seminário, em 2006 : a moda
brasileirabrilha,masnãovende.
E agora, dois anos depois? Não te-

mos marca forte nenhuma lá fora.Continuamasmesmasquelevei para o primeiro seminário:
H. Stern, Alpargatas e Carlos
Miele, que conseguiu seu rumo,
comlojaspróprias.Ébomdeixar
claro: não estou dizendo que não
existam marcas fortes no Brasil.
O problema é que não exportamos mais porque nossa roupa é
caraenãosomos suficientementeconhecidosnoexterior.OBra-

sil nunca soube fazer marca no
exterior. Nem no café...
O problema é posicionamento, estratégia ou vaidade? Não acho

uma questão de vaidade, embora ela faça parte do criador. Faltaestratégia.Nossamodaémuito jovem, só que a adolescência
acaba e, quando você dá por si,
os concorrentes estão adultos e
armados até os dentes. Ele tem
de ficar adulta. Precisa de disciplina pra trabalhar, garra pra ir
à luta – todas essas coisas que
temos que fazer para entrar no
mundo adulto. Nós somos ruins
de preço, as nossas indústrias
são desorganizadas, não temos
investimentos em marca.

De queforma essa terceira edição
vai encarar o assunto? De várias

maneiras. Um dos meus convidados é o italiano Maurizio Borletti,donodeduasredesdevarejo da Europa: o grupo Printemps, na França, e o laRinascente,naItália.Tudofeitodemaneira sólida, a partir de uma associação com o Deutsch Bank.
Umapalestraoportuníssimapara o momento que estamos passando.
Por que a maioria de seus convidados vem da Europa? Muito mais

porumaquestãoemocionalcom
o Brasil. Os americanos, infelizmente, não acreditam no nosso
potencial. Vou dar um exemplo:

maior empregadora de mão
de obra do país, sendo que a
maior parte é formada por
mulheres chefes de família.
Não se pode deixar de pensar
commuitaseriedadenessaindústria. Por isso, tento envolvernadiscussão,oquantopuder,asassociações,asentidadeseogoverno.Aindaacredito numa boa conversa.
O São Paulo Fashion Week foi
fundamentalparaamoda? Sem

dúvida! Deu uma organizada,
umaprofissionalizadafantástica.Éumaplataformadelançamento de moda brasileira.
O evento deu certo porque dá
uma visão da nossa moda: o
melhor de cada região.
Já se imaginou em outra profissão que não fosse ligada à moda? Se não fosse relacionada

à estética – ou então, alguma
coisa ligada com arquitetura
– eu seria bióloga. Esse negóciodegenoma,DNA,éinacreditável. É de uma beleza, de
uma simetria ou de uma falta
desimetriatãológica,tãosurpreendente...

● Promete cenas picantes o novo filme de Woody Allen, que
temcomoprotagonistasPenélope Cruz e Scarlett Johansson.
As atrizes irão viver um tórrido
romance.Semcortesoudublês...
● Elton John decidiu dar uma
mãozinha para reforçar o caixa
de campanha de Hillary Clinton.Vaiarrecadarrecursospara
acandidatademocrataemshow,
dia 9, no Radio City Music Hall.
● Quem se espantou com os 266
cartõescorporativosdaUniversidadede Brasíliapodeseguraro
queixo. O Incra tem 838, o IBGE
1.755.E,nototalde2007,ogoverno distribuiu 7.351 cartões.
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Você mora sozinha. É difícil dividir? Seria, hoje em dia. Eu

acho que fui muito bem casada (com o empresário José
Kalil).Até hoje eleé o meu anjodaguarda,meumelhoramigo. Mas depois dele, nunca
mais morei com ninguém.
Temcoisasqueachoimpossível resolver a dois. Por exemplo: quem fica com o controle
remoto?
Se pudesse voltar no tempo, o
quefaria? Voutefalarumacoi-

sa,quem olhapratrásviraestátua de sal. Não se olha para
trás. Tudo que eu já fiz está
feito e foi ótimo. Não mudaria
nada. Hoje, a única coisa de
que tenho medo é de ficar
doente.
DORIS BICUDO

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 mar. 2008, Cultura, p. D11

● Abelardo Figueiredo
Foi o diretor de espetáculos que
trouxe o glamour das revistas musicais de Hollywood para os palcos de São Paulo e Rio, nos anos
50. Sua trajetória no showbizz está em O Show Não Pode Parar, livro escrito por sua filha, a jornalista Mônica Figueiredo. Ali há
também relatos emocionados de
nomes como Fernanda Montenegro e Silvio de Abreu, entre tantos que trabalharam com ele.

