
A dona da moda 
 
Se tem alguém neste País que realmente sabe tudo sobre moda, de números, a tendências, de 
história a comportamento, é Gloria Kalil. Ela mesma diz: "Eu sou do ramo". Não há como 
desmentí-la. Foi jornalista de moda na Editora Abril, depois diretora de uma indústria têxtil da 
família do primeiro marido, a Scala d‘Oro, onde era responsável por desenvolvimento de 
coleções; depois, como este mesmo marido, José Kalil, cujo sobrenome usa até hoje, foi dona 
da grife Fiorucci, com confecção, lojas de varejo e franqueados. Quando acabou isso tudo, 
virou consultora, voltou a ser jornalista, com seu site Chic, vieram as palestras, os quatro 
livros ("Chic", "Chic Homem", "Chiquérrimo" e "Alô Chique"), as aparições na Globo, antes na 
Ana Maria Braga depois no Fantástico. A tevê fez os livros dispararem. O último já vendeu 100 
mil exemplares em seis meses. Ao todo, são mais de 400 mil livros. E as palestras se 
multiplicaram. Hoje ela faz uma em Santa Catarina. "Só não fui estilista", diz ela. "Fui uma 
industrial criativa, mas não uma criadora".  
 
O sucesso não é à toa. Gloria (Meyer de solteira) fala de moda, sucessos e percalços, com 
muita segurança. Com honestidade e liberdade, pois não tem mais nenhum interesse 
particular na indústria. Não é uma concorrente. Seu propósito de ajudar a moda brasileira no 
novo passo que ela precisa dar, para alcançar um novo patamar de números, de confiança e 
curiosidade internacional, de produção, de gestão, de mentalidade, é genuino. Tanto que 
Gloria garante que não ganha um tostão com o Fashion Marketing, o Seminário Internacional 
de Marketing da Moda que ela promove nos dias 8 e 9 de abril, no Villa Noah, em São Paulo, 
pelo terceiro ano consecutivo. "É caro, sai entre R$ 700 mil e R$ 800 mil. Tenho 
patrocinadores e apoiadores, graças a Deus. Mas fica tudo no evento".  
 
Um evento, por sinal, que dá um trabalho do cão para montar e realizar, embora sejam 
apenas dois dias, com oito palestras principais. Este ano ela trouxe de fora os italianos Gildo 
Zegna, o neto do fundador da marca Ermenegildo Zegna, de quem herdou o nome e a 
liderança do grupo, que hoje é imenso. São fábricas na Itália, Espanha e México e cerca de 
500 lojas no mundo, 60 novas só na China... Maurizio Borletti é outro craque do ramo. O 
grupo de sua família é de varejo, dono das cadeias Rinascente, Upim. Ele andou comprando a 
grife prateira de prataria Cristofle e mais recentemente, com um fundo holandês, a Printemps 
de Paris. De fora ainda vêm: Louise Wilson, uma inglesa que é um grande barato, diretora da 
poderosa escola de moda Central Saint Martin''s College, onde estudaram John Galliano e 
Alexander McQueen, só para dar dois exemplos; Floriane de St Pierre, a mais importante head 
hunter no universo da moda (indústria e criação), responsável por colocar Christopher Bailey 
na Burberry e Alber Elbaz na maison Lanvin. Gustavo Lins também vem de fora, mas é 
brasileiro, arquitero mineiro, fez um trabalho sobre arquitetura da modelagem. Hoje tem sua 
própria grife na França, mas antes trabalhou com Kenzo, Galliano, Castelbajac e Louis Vuitton. 
Daqui, ela chamou Tufi Duek, que acaba de vender suas marcas (Fórum, Triton, Tufi Duek) 
para o grupo Menegotti, de Santa Catarina, por R$ 250 milhões, e continua o criador da casa; 
Nelson Alvarenga, que recentemente vendeu metade de sua grife, Ellus, para o banqueiro 
Alessandro Horta, e também continua na direção do negócio; e Anderson e Alexandre Birman, 
que venderam recentemente 25% da Arezzo para um fundo de investimentos.  
 
Misturando estrangeiros e brasileiros, nos dois dias, Gloria pretende ver discutido o futuro da 
indústria de moda no Brasil. E a construção de marcas: "O Brasil nunca foi bom em construir 
marcas. Embora muitas das nossas grifes já estejam no exterior há anos, elas não são 
conhecidas. Agora é que se começa a falar de branding. No exterior só conhecem o fenômeno 
Havaianas, H. Stern, forte nos Estados Unidos, que começa a entrar na Europa, e Carlos Miele, 
que foi abrindo lojas lindas em endereços expressivos. Aí sim, o pessoal de lá fica 
conhecendo". Gloria conta que, por não sermos conhecidos fora, do grande mercado, é difícil 
atrair gente de peso para este seminário. É preciso muito dom de convencimento, explicar que 
o Brasil quer ouvir para poder crescer, que o que se faz aqui tem estilo e criatividade, que é 
preciso vir ver. Mesmo assim, já ouviu nãos desconcertantes. "Estava sendada num café 
destes bem sem graças, de grande cadeia americana, em Nova York, com Kathy Horin, do The 
New York Times, e depois do meu convite ela olhou pra mim e disse: ''Não me intereressa. O 
Brasil não tem nada interessante, nenhum nome importante. Não vou.''"  
 



Gloria não gostou, mas teve de reconhecer que a mulher tinha a sua razão. No sentido que 
nossa moda não explodiu porque não tem tamanho. Nosso mercado é pequeno. As grifes 
internacionais, aqui, quando muito têm quatro filiais. Em outros mercados emergentes como a 
Rússia, elas têm 15 lojas. Na China, dezenas. Se não temos mercado interno, vai ser preciso 
aprender muito, para conseguir o externo. Para aprender serão precisos muitos outros 
seminários. E, embora ela diga que estes eventos são exaustivos (não é só preciso trazer, 
como entreter estes estrangeiros) e quando termina um já é preciso começar a pensar no 
seguinte, e pergunto sobre o próximo, ela me fuzila: "Você está perguntando a uma mulher 
que está parindo agora, como se chamará o filho que ela terá no futuro? Não sei. Depois eu 
penso..."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28, 29 e 30 mar. 2008, Caderno C, p. C8 
 


