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Tão importantes para estilistas quanto agulha e linha são as informações originadas no 
exterior sobre as tendências de cada nova estação. No entanto, os custos de se assistir aos 
desfiles internacionais pessoalmente não cabem no bolso de qualquer um, tornando seminários 
e publicações de instituições nacionais filtros analíticos valiosos para o segmento. A moda é 
uma miscelânea de estilos e combinações, que, por mais inusitadas que sejam, devem seguir 
um padrão a cada nova temporada. Por isso, apenas intuição não basta para que as coleções 
caiam no gosto popular. 
 
No calendário da moda, é chegado o Verão 2009. Além de indicar formas, materiais e cores 
que estarão em alta nessa estação, eventos já começam a preparar confeccionistas e estilistas 
com informações técnicas e de gestão. Desde 18 de março, até 3 de abril, a Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) promove a primeira edição do Giro Senai Moda, 
que vem percorrendo pólos de moda fluminenses com palestras sobre comportamento do 
consumidor, design, estilo e tecnologia. O evento já esteve no Rio de janeiro e em Nova 
Friburgo, e ainda passará por Itaperuna, Sul Fluminense e Petrópolis. 
 
A primeira etapa do evento foi realizada na sede da Firjan, no Centro do Rio, quando houve o 
lançamento do Caderno Perfil. A publicação foi elaborada por especialistas de moda de 12 
estados brasileiros que participam do Programa Senai de Gestão de Design. Um dos objetivos 
do caderno é estimular o uso cada vez maior das histórias e culturas regionais, para o 
desenvolvimento de produtos diferenciados. Os pesquisadores percorreram as principais 
capitais mundiais da moda, desfiles e feiras de negócios, colhendo informações não só de 
tecidos e adereços, como também sobre tecnologia e maquinário especializado. 
 
Calendário. Segundo a coordenadora de estilo do Senai Moda, Valéria Delgado, o objetivo da 
publicação não é o de apresentar um catálogo de produtos prontos mas, sim, organizar o 
calendário da cadeia produtiva e facilitar o desenvolvimento de produtos diferenciados e 
competitivos, usando referências globais e resgatando arte e cultura como fonte de inspiração. 
A publicação não deve ser vendida após o evento, segundo Valéria. "O diferencial do Caderno 
Perfil é a segmentação da informação por grupos de consumidores", destaca. 
 
Além das palestras e recomendações contidas no livro de tendências, a coordenadora aponta 
os próprios consumidores da marca como fontes valiosas de informação. "Mais do que seguir 
uma tendência ditada nas passarelas, é preciso saber transpor os elementos para o público-
alvo da empresa. Para isso, nada melhor do que observar o consumidor em seus locais de 
lazer", analisa.  
 
Marcio Duque, proprietário da Homem de Barro, concorda com a especialista e acrescenta que 
a concorrência também é fonte de informação. Duque começou vendendo acessórios femininos 
na praia e foi motivado a criar a primeira coleção de roupas da marca por uma oportunidade 
de representar o Pólo de Niterói no Fashion Business, feira de negócios da semana de moda do 
Rio. Já na primeira edição em que participou, as peças chegaram à Itália. A participação na 
feira de negócios carioca foi decisiva para o sucesso da marca.  
 
"Os eventos de moda, incluindo seminários e publicações, dão um feedback de conhecimento 
que mostra ao empresário se ele está falando a mesma linguagem do mercado. É inviável 
assumir a responsabilidade de pesquisar tudo por conta própria", avalia Duque. 
 
Não há como fugir completamente do padrão de cada estação, como destaca o empresário. 
Mesmo a Homem de Barro, especializada em peças diferenciadas e ousadas, precisa aplicar 
seus conceitos às tendências vindas de fora. E isso não se limita aos cortes e cores das peças. 
"É inegável a tendência de consumo de produtos ecologicamente corretos e oriundos de 
empresas responsáveis socialmente. Estou tentando substituir os sacos plásticos das 
embalagens dos produtos. Busco ainda reaproveitar todo o tecido que sobra dos cortes e 
estabeleci parceria com uma creche", exemplifica Duque. 
 
 



 
Evento. A artista plástica Érica Facuri também teve sua entrada no mercado determinada pela 
participação em um evento do segmento. Após assistir uma palestra de moda do Senai, ela 
decidiu transformar um hobby em negócio. Hoje, possui uma confecção com seu nome, 
também pertencente ao Pólo de Moda de Niterói, e lança suas coleções no Fashion Business. 
"Com os seminários, temos uma base concreta para criação, principalmente em relação à 
cartela de cores e às modelagens que estarão em alta", afirma. 
 
A empresária busca inspiração também em revistas e sites especializados. Após coletar todas 
essas informações, Érika destaca o desafio de aplicá-las ao perfil da marca. "Não se pode 
copiar. Além de não ser ético, não agrega valor", diz.  
 
Ana Lavaquial, gerente do Centro de Moda do Senac Rio, faz coro com a empreendedora. A 
instituição também promove seminários e lança publicações para auxiliar o segmento e inibir o 
processo de cópia. No próximo dia 9, o Senac promoverá o seminário Moda+ Visão Verão 2009 
e lançará caderno homônimo, publicado pela editora Senac Rio. O livro de tendências deve 
chegar às editoras em seguida. Profissionais do segmento, como Maros Lima (New Order), 
Daniela Kaplan (Fiszpan), Frederico Luz (Richards) e Guilherme Gaspar (Cantão) apresentarão 
temas ao longo do dia. "O tema principal do evento é "Detalhes Urbanos", pois notamos que o 
diferencial dessa estação estará nos detalhes", afirma Ana. 
 
A especialista aponta a onda de aquisições de empresas do setor por grupos de investidores 
como uma comprovação da crescente profissionalização do segmento. Para disputar mercado, 
mais do que nunca o empresário deve estar atento a tendências e buscar informações em 
eventos, onde há possibilidade de cultivar a rede de contatos. Ana recomenda atenção ao 
planejamento, com observação dos atributos internos, concorrentes e consumidores. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27  mar. 2008. Seu Negócio, p. B-18. 


