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Ainda que sem os holofotes sobre a top Gisele Bündchen, que passa a desfilar pela Colcci na 
São Paulo Fashion Week, a edição primavera/verão deste ano do Fashion Rio prevê mais 
negócios. A perspectiva é de alta de pelo menos 5% nas vendas do Fashion Business, balcão 
de negócios do evento, que acontece entre 7 e 13 de junho na Marina da Glória.   
 
"Tivemos recorde de vendas em 2007. A expectativa é que tenhamos mais um recorde agora, 
atingindo cerca de R$ 435 milhões", diz Jerônimo Vargas, organizador do Fashion Business. Na 
última edição da coleção outono/inverno, em janeiro, a feira registrou alta de 12% nas vendas 
para varejistas, puxada pelas compras de lojas multimarcas do interior do país. Para o 
mercado externo, a estimativa é que as vendas agora permaneçam em US$ 15 milhões - 
desempenho considerado positivo diante desvalorização do dólar.   
 
Desde o ano passado, o Fashion Business optou por promover desfiles paralelamente aos do 
Fashion Rio, o que dobrou as vendas das marcas participantes. Para este ano, o espaço para 
os estandes das grifes vindas de várias partes do Brasil aumentou em 10% e o número de 
marcas que desfilam passará de 5 para 12. "O Fashion Business ficou mais independente do 
Fashion Rio", comenta Vargas.   
 
Os desfiles do Fashion Business são voltados para compradores vindos de todos os cantos do 
país e do mundo. Nesta edição, foram convidados 180 compradores nacionais e 70 
estrangeiros. Serão 115 grifes no showroom, 13 a mais que no ano passado. "O crescimento 
do Fashion Business tem a ver com a maior organização. Conseguimos reorganizar a cadeia 
produtiva e o evento se tornou uma ferramenta importante de negócios", afirmou Vargas.   
 
Sem Gisele Büdchen, o Fashion Rio vai trazer a top russa Natasha Poly, que desfilará para três 
marcas, como a de moda praia Lenny. O tema desta edição será a reciclagem. Todo o material 
usado na montagem do evento será reciclado, a partir de notas de dinheiro já descartadas pelo 
Banco Central, resíduos de fraldas e têxteis, fibra de coco e borra de café. "Queremos mostrar 
que a moda brasileira se preocupa com a sustentabilidade da mesma forma que a moda 
mundial", diz a organizadora do Fashion Rio, Eloysa Simão. A edição deste ano não terá mais 
os desfiles da Colcci e da Blue Man nem o estande das sandálias Havaianas, mas trará de volta 
os estilistas Carlos Tufvesson e Walter Rodrigues e terá a estréia da grife Espaço Fashion.   
 
De olho no mercado de moda carioca, o publicitário Nizan Guanaes criou o Rio Summer, após 
tentar comprar a marca Fashion Rio. O novo evento do publicitário vai promover a moda e o 
estilo de vida do Rio para o exterior e terá investimentos de R$ 14 milhões. O Rio Summer vai 
ocorrer em novembro no Forte de Copacabana só com 15 grifes nacionais. "É uma moda 
sofisticada, elegante, com a identidade brasileira, mas sem ser de luxo", diz Alexandre 
Macedo, diretor de marketing da N Idéias, nova empresa de Guanaes.   
 
Ele descarta concorrer com o Fashion Rio, pois o foco será o mercado externo. "Não vamos 
fazer uma releitura do que vem de fora. Queremos vender o estilo carioca", afirma. Segundo 
Macedo, o câmbio desfavorável às exportações não deve ser empecilho. "O dólar prejudica, 
mas não impede a venda. Basta ter um alto padrão de qualidade", comenta. Entre as 
participações já confirmadas, estão as marcas Osklen e Cia Marítima e a estilista Cris Barros.   
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