
A GANG QUE SE ESPALHA PELO MUNDO  
  
 
Calça símbolo da cultura funk é exportada hoje para mais de 20 países e chega a 
custar US$400 no exterior 
 
Ela é uma balzaquiana, adora corpos malhados em academias e, depois de ser a 
rainha dos bailes funk do Rio, está se transformando em uma celebridade fashion 
internacional. A Gang, confecção carioca criada há 30 anos pelo paulista Alcyr Amorim, 
está deixando de lado o estigma de grife restrita às “popozudas” — eternizado no 
refrão “calça da Gang toda mulher quer, R$200 para deixar a bunda em pé” do 
funkeiro Saddam — e há três anos é exportada para mais de 20 países, entre eles 
Israel e Japão. O jeans fabricado em São Cristóvão, na Zona Norte, também tornou-se 
item obrigatório no guarda-roupa de estrelas como Britney Spears. Vendido no Brasil 
por até R$500 — em lojas multimarcas, como a Club Chocolate na Rua Oscar Freire, 
em São Paulo, ela divide o espaço nas araras com peças de grifes como Prada e Jean-
Paul Gaultier — o modelo chega às prateleiras do exterior por até US$400. 
 
— Eles (estrangeiros) são loucos pelas nossas calças. A demanda é tanta que não 
tenho como atender a todos — explica Amorim, lembrando que produz 30 mil peças 
por mês, das quais 50% são exportadas. 
 
O embrião da Gang foi um pequeno negócio comandado por Amorim no início da 
década de 70, em São Paulo: a loja Erótica vendia roupas importadas, inclusive jeans, 
mas as dificuldades inerentes a esse tipo de operação acabaram levando o empresário 
a produzir sua própria linha. Na época, conta ele, uma amiga recém-chegada de Saint-
Tropez mostrou um jeans mais claro, o délavé, que não existia no país. Amorim 
investiu no tecido e começou a vender com sucesso para grifes cariocas, como 
Smuggler e Company. 
 
Pouco tempo depois, o empresário mudou-se para o Rio — “a cidade sempre foi a 
capital da moda e da inovação”, diz ele — e abriu a primeira loja da Gang em 
Copacabana. Na década de 80, a marca experimentou o sucesso pela primeira vez, 
vendendo peças com apliques de personagens da Disney. Passado esse modismo, a 
Gang voltou a investir nas calças jeans, hoje carro-chefe da grife. E Amorim não 
esconde que buscou inspiração em modelos consagrados na Europa para criar sua 
linha. 
 
— Já passei muita noite em claro copiando moldes de outras calças. Hoje tenho o meu 
e ninguém faz igual — garante. 
 
Mas o grande pulo do gato veio há oito anos, quando a Gang desenvolveu um tecido 
confortável, cuja composição é guardada a sete chaves e é a responsável pelo sucesso 
entre as adeptas dos bailes funk e das academias de ginástica. 
 
Calças levam até 90 dias  
para ficar prontas 
 
Sabe-se que o jeans da Gang é uma mistura de moletom, jeans e lycra. A preocupação 
com a falsificação é grande, embora seja negada por Amorim. O fato é que as calças 
da marca levam até 90 dias para ficarem prontas, porque são feitas de forma quase 
artesanal por 120 pessoas que trabalham na fábrica e outras 400 responsáveis pela 
costura dos moldes. Nenhum funcionário participa do processo completo. 



 
— O segredo da nossa calça é não ter segredo. Ela tem qualidade e nunca uma peça é 
igual a outra. Sei também que ela é cara, e é por causa disso — desconversa o dono 
da marca, assim como sobre o quanto fatura por mês. 
 
A Gang hoje tem oito lojas no Rio e uma pronta-entrega em Miami, nos EUA. No Rio 
são vendidas entre 8 mil e 10 mil calças por mês, a um preço mínimo de cerca de 
R$200. Valor semelhante ao cobrado por outras marcas famosas — na Fórum, por 
exemplo, os preços variam de R$160 a R$329. Só os EUA já compraram 50 mil este 
ano, pagando US$40 pelo modelo mais barato e US$200 pelo mais caro. A Gang, no 
entanto, enfrenta um dilema: a empresa poderia vender muito mais do que produz. Só 
este ano, a empresa rejeitou encomendas de 60 mil peças: 
 
— Tenho planos de crescer, mas não às custas da qualidade — garante Amorim.  
 
O comportamento feminino também orienta o empresário.  
 
— Reparei que as mulheres estão se depilando mais e mais. E quase todas têm 
piercing. Não são elas que se depilam para acompanhar o corte das minhas calças: 
meus modelos é que acompanham o que elas fazem.  
 
O dono da Gang, nome escolhido por ser de fácil reconhecimento em outras línguas, 
não chega a fazer pouco, mas garante que não se comove com o sucesso recente da 
marca entre socialites e celebridades. Ele sabe que as ondas passam e que tem um 
público fiel. 
 
— Nunca dei peças a ninguém para divulgar a marca. Não estou nem aí para quem 
está vestindo Gang. Nunca fiz propaganda. A mulher que é bonita veste hoje e vai 
vestir sempre — dispara. 
 
Esse é o estilo direto de Amorim, que diz ter 50 e poucos anos, é separado, mora na 
Zona Sul do Rio e gosta de malhar. Ao contrário de outros empresários de moda, 
Amorim nunca foi o criador de suas coleções, que, no entanto, só chegam às lojas se 
passarem pelo seu crivo.  
 
— Sou um engenheiro da moda, não um designer ou um estilista. Não tenho frescura. 
 
 
 
Ele só não quer que sua marca fique unicamente associada ao funk. E parece ter 
conseguido. A Gang tem hoje uma clientela diversificada. De atrizes e modelos 
famosas, que colecionam suas calças por pura diversão, a mulheres que fazem 
malabarismos financeiros para comprar uma. É o caso de Waleska Zanyor, tinturista 
de um salão de cabeleireiros na Zona Norte. Há cinco anos ela compra calças da 
marca, parcelando o pagamento. Hoje tem no armário sete diferentes modelos de 
calças, além de saias, cintos e sandálias. Waleska não é mas quer ser atriz. E acredita 
que o efeito provocado pelas roupas da marca compensa o preço alto. 
 
— Não acho nada vulgar. Elas são confortáveis, modelam o corpo. Uso para sair, 
trabalhar, para ir ao baile, ao barzinho — diz. 
 
Se Waleska parcela em até cinco vezes para ter uma calça Gang, há quem compre 
cinco peças de uma só vez e pode pagar à vista. A modelo Mariana Weickert é uma 



delas. Frequentadora das principais passarelas do mundo, Mariana se rendeu aos 
encantos da marca há três anos, durante os desfiles da Semana BarraShopping de 
Estilo.  
 
— Em um dos intervalos dos desfiles fui dar uma volta pelos estandes e vi as calças da 
Gang. Achei a modelagem muito legal e comprei cinco de uma só vez. Sempre levo 
uma delas na bagagem. A peça é confortável e, mesmo sendo justa, não fica nada 
vulgar. 
 
Moda ‘cachorra’ para uns e apenas passaporte para fama para outros 
 
A opinião não é consenso. Para a consultora de moda Glória Khalil a calça faz mesmo é 
o estilo “cachorra”. Ela elogia a estratégia de marketing da Gang, que consegue passar 
a mensagem que deseja: a de ser uma calça que realça a preferência nacional. 
 
— O produto tem um marketing interessante e faz o gênero cachorra, que é o grande 
favorito das socialites. Como hoje não há diferença entre as cachorras de fino trato e 
as vira-latas... Mas não é para todas. Tem gente que gosta de valorizar outros 
atributos — diz a consultora. 
 
 
 
Para Lula Rodrigues, também consultor de estilo, a Gang conseguiu superar a fama da 
calça de “cachorra”. 
 
— É, sem dúvida, uma calça que propicia uma aparência gostosa. A mulher que usa 
busca seus 15 minutos de fama. Mesmo assim, é preciso ter autocensura e avaliar se o 
estilo da Gang se encaixa com o da pessoa — afirma. 
 
A lista de fãs da calça não pára de crescer. De atrizes brasileiras, como Suzana Vieira, 
a estrelas internacionais, como Meg Ryan. E o funk se confirma. Antes só as cachorras, 
depois vieram as preparadas. Agora, é o baile todo.  
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