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As grifes Triton e Forum Tufi Duek vão desfilar no São Paulo Fashion Week, nos dias 17 e 18. 
Que novidade há nisso? Nenhuma. Tufi Duek está no SPFW desde a primeira edição, sem 
exceção. Faz sempre seu show, mostrando a mulher brasileira muito sensual e um homem 
jovem, esguio, de discreta elegância, parecido com ele mesmo. Os modelos, homens e 
mulheres, desfilarão uma moda pensada por ele, na Fórum Tufi Duek, e supervisionada por 
ele, na Triton, onde Karim Fuke é a estilista. Se recusa a dar qualquer pista sobre o que 
veremos na passarela. "Faltam só dez dias! Espera um pouco e você vai ver." Mas há uma 
diferença com relação à última semana de moda: Tufi não é mais dono das marcas que criou.  
 
O que mudou? "Nada", responde ele. "Eu continuo a trabalhar no meu escritório, na mesma 
fábrica, com os mesmos assistentes, fazendo o que sempre fiz, com o mesmo entusiasmo. 
Vendi todas as minhas marcas menos a de minha filha Carina, que tem um futuro pela frente. 
Mas assinei com os compradores, a ATM Têxteis, do grupo Menegotti, de Santa Catarina, um 
contrato de três anos para ser diretor de criação da empresa, renovável". Quero saber se teve 
a mesma liberdade para escolher tecidos importados, que encarecem as peças e Tufi me 
garante que os novos proprietários não se metem em nada da criação.  
 
Novos proprietários, mas inquilinos de Tufi. Sim, porque ele vendeu as marcas, mas o imóvel 
da fábrica e os de duas lojas importantes continuam dele. "Me pagam aluguel". Isso, entre 
muitas outras coisas. Parece negócio da China, como se dizia antes e volta-se a dizer agora. 
Tufi, que não fala em valores, diz que recebeu 70% na hora do contrato, e os 30% restantes 
são garantidos pelo Bradesco. Tirou um belo dinheiro do caixa antes de sair, lucro dele, recebe 
um fee mensal pelo novo contrato, mais uma porcentagem sobre as vendas até 2025. "Me 
baseei em contratos internacionais, como o que fez Calvin Klein. Só que ele deixou de vez a 
empresa".  
 
Mesmo com um negócio desses, que dispensa remorsos, a gente quer saber: por que vender 
uma empresa que vai bem e tem prestígio? Uma somatória de razões. A primeira delas é que 
os investidores querem comprar o que vai bem. Tufi teve várias ofertas, vários fundos o 
procuraram. Ele pôde fazer suas exigências e escolher a melhor oferta. "Tive 11 propostas, e 
escolhi quem conhece o mercado". E conta: "Meu irmão Isac saiu da sociedade há cinco anos. 
Deixou tudo tão estruturado que a empresa continuou a andar bem. Só que eu não consigo 
administrar e criar ao mesmo tempo. Não gosto de administrar. Meu negócio é inventar. 
Quando começou esta corrida às compras das empresas de moda, eu estava pronto para 
vender uma empresa sólida, lucrativa, sem passivos fiscais ou trabalhistas. Mesmo assim, 15 
dias antes de assinar eu ainda tinha dúvidas. A vida me deu um sinal. O que acabou de me 
convencer foi a morte repentina de minha mãe. Eu estava em Londres com minha filha Carina. 
Nem ela nem Sharon, minha outra filha, tem senso empresarial. Pensei que se eu faltasse de 
repente, tudo poderia se perder. Foi a melhor solução."  
 
Mesmo que queira abrir algo seu, de novo, Tufi vai ter de esperar. No contrato há uma 
quarentena de pelo menos cinco anos para o mesmo ramo. "A não ser que quisesse montar 
um ateliê. Isso eu poderia". Quando vendeu, há três meses, Tufi estava em processo para 
fazer o IPO. Os novos proprietários não querem levar isso adiante. E tinha um showroom em 
Nova York, e em seu business plan havia duas futuras lojas em Manhattan. "Resolvi não abrir 
antes da venda, para não correr o risco deles fecharem, o que seria ruim para a marca". Acha 
que algumas coisas devem mudar. "É claro que o grupo tem uma gestão empresarial e 
sinergias entre todas as empresas serão necessárias. Eles são donos da Colcci, da Somer, da 
Carmelitas, da Coca Cola".  
 
A história de Tufi Duek é bonita. O pai e o avô vendiam tecidos e roupas. Ele, aos 17 anos, 
criava as próprias roupas. Inventava e mandava fazer. Os amigos começaram a pedir roupas 
iguais. E assim nasceu sua empresa, em 1975. Ele tinha 20 anos. Conhece moda como 
ninguém. Garante: "Hoje não há mais essa coisa de tendências. Foi desaparecendo de dez 
anos para cá. Não há a cor da temporada, o sapato da temporada, o comprimento da saia da 
temporada. Cada um cria o que tem vontade. Eu começo uma coleção e não sei como vai 



acabar. É uma fantasia, um filme na cabeça. Assim como não há mais roupa de inverno. A 
coleção é um pouco mais escura, mas e daí, eu adoro preto e branco! O inverno é apenas uma 
sobreposição". Assim mesmo, acha que há uma "vontade coletiva". E há uns sinalizadores. Ele 
cita as marcas Prada e Balenciaga. E assume que as maiores novidades estão nas novas 
tecnologias dos tecidos. "A imprensa é que enxerga tendências e elege quem vai ditar o que se 
vai usar".  
 
Vai lembrando que os anos 60 tinham o futurismo de Cardin; os anos 70 foram hippies; os 80 
marcados pelos japoneses; os 90, minimalistas; e a década atual é retro e marcada pela volta 
das grandes casas de moda, ressuscitadas por jovens estilistas. Os ciclos se sucedem. "O ciclo 
do jeans é de sete anos, porque é o que ele dura", conta Tufi. As bolsas duram muito mais. 
"Mas aí, a gente uma hora faz ela grande, outra hora pequena... A verdadeira criação é refazer 
o que já existe. Esse é o trabalho que a moda tem de fazer".  
 
Tufi vai falando de coisas que quem não é do ramo nem desconfia: "A roupa é que dá 
visibilidade para as grandes marcas. Mas o intuito é vender acessórios. Sobretudo bolsas. Na 
Prada, 70% dos produtos são acessórios. Na Fórum apenas 10, 11%. Tem sentido isso nos 
dias de hoje. As pessoas andam gastando mais dinheiro em lazer, em carro, em celular, em 
aparelhos. Um jeans e uma camiseta são sempre os mesmos. Podem durar muito. Aí, a mulher 
muda a bolsa".  
 
Sobre moda brasileira: "Ela é cara mesmo. No Brasil tudo é caro, não existe financiamento a 
longo prazo. Aqui você só tem crédito se não deve. Lá fora, é o contrário. Não temos capital, 
não somos competitivos, não temos escala. O mercado de consumo de moda é muito pequeno. 
E sofre competição de tudo o que está em volta. Os pontos comerciais são caros, os serviços, 
o custo Brasil... Só talento não resolve para enfrentar o mercado externo". Além do mais, 
segundo ele, "marcas regionais não interessam ao mercado global. E só a globalização pode 
dar retorno". Mesmo assim a moda nacional venceu, abriu seu caminho, hoje é respeitada e 
tem suas grifes que são objeto de desejo. Sua geração venceu isso, sugiro. Ele responde 
rápido: "Minha geração enfrentou isso. A próxima é que vai vencer. A minha geração é 
autodidata. A nova vem sabendo tudo. Ale do mais, por enquanto, as grifes nacionais ganham 
espaço onde não há estrangeiras. O mercado do interior é muito bom".  
 
Tufi Duek sente que anda tudo meio parado. Nas artes. E o estilista, segundo ele, precisa de 
estímulos. "A moda participa dos movimentos. Hoje não há grandes coisas acontecendo e a 
moda sente isso". Pensando assim, é que ele planeja instituir uma Fundação para estimular a 
criação, seja na moda, seja nas artes. E quanto ao futuro? "Vou continuar trabalhando no que 
gosto. Posso fazer isso por mais 20 anos. Mas se um dia eu vir que estão dando um caminho 
que não gosto para as grifes que criei, vou fazer outra coisa, desenhar móveis. O que eu não 
quero perder são o respeito e a credibilidade do meu nome."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6, 7 e 8 jun. 2008, Empresas & Negócios, p. C10. 


