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Sou um caixeiro-viajante que vai "marquetear" a moda brasileira. A frase foi cravada ontem 
pelo publicitário Nizan Guanaes, presidente do Grupo ABC, ao anunciar seu Rio Summer, 
evento que acontecerá entre 5 e 8 de novembro. Serão quatro dias de desfiles e negócios, 
para firmar o Rio de Janeiro com a ajuda de marcas de outros estados como principal 
referência planetária em moda de verão, um posto que, em matéria de evento, é ocupado por 
Miami, com apresentações sem maiores charmes de moda-praia.  
 
"Marquetear", fique claro, um publicitário só poderia entender no melhor sentido. "Vou ser 
obsessivo na venda das marcas", prometeu Guanaes. E assim, antes mesmo de o evento 
começar, o "caixeiro-viajante" vai promover a moda brasileira com coletiva na semana de 
moda de Nova York em setembro, e festão em Paris, em sua própria casa, em outubro. "O 
objetivo é fazer um trabalho de vender as coisas. É exatamente o que sei fazer." O 
investimento inicial é de R$ 10 milhões.  
 
No Forte de Copacabana, desfiles em duas belas salas. Todas as janelas serão de vidro para 
que as pessoas possam ver o mar. No Hotel Fasano, ali na fronteira entre Ipanema e 
Arpoador, um QG para receber compradores e imprensa estrangeiros (show de Caetano Veloso 
logo na estréia) e, idéia inédita, mais telões espalhados pelas praias para que a moda possa ir 
até onde o povo está. "Temos apoio do governador Sérgio Cabral e do prefeito Cesar Maia, o 
que permitiu intervenções para que se entenda o valor econômico da moda."  
 
Todo o evento, conforme Guanaes, busca a invocação do Rio e do Brasil, o que seria a 
percepção de um Brasil internacional. "As previsões para o futuro do Brasil são fantásticas e 
precisamos prestar muito atenção à geopolítica do petróleo, à camada do pré-sal, as 
perspectivas que se abrem para o Rio. É por isso que queria que Paulo Borges viesse comigo", 
afirmou.  
 
Paulo Borges é o idealizador da São Paulo Fashion Week, o homem que colocou a moda 
brasileira no mapa (além de lutar incessantemente pelos negócios). Guanaes é explícito no 
assédio. Mas Borges não deu um "sim", nem se sabe de que forma se daria a parceria. No 
início da década, na virada do MorumbiFashion para a SPFW, quando a moda atingiu 
visibilidade até então inédita, época também de muito otimismo, cogitou-se que os dois 
eventos São Paulo e Rio, este a cargo de Heloysa Simão poderiam se unir. Nunca aconteceu.  
 
No Rio Summer, haverá grande ênfase nos compradores, além de espaço para showrooms. 
Existem marcas que poderão participa, mesmo sem participar de desfiles. Nesse sentido, 
assimila o formato do veterano Fashion Rio, com seu bem-sucedido Fashion Business. "A moda 
brasileira não precisa de divisões", Guanaes afirmou ontem.  
 
Se a participação de Borges ainda não está clara, assim como o que poderá acontecer com o 
evento de Heloysa Simão, os patrocinadores, fundamentais em qualquer semana de moda do 
mundo, já disseram "sim" Dizendo acreditar que o mal se faz de vez e o bem aos poucos, 
Guanaes vai anunciá-los a conta-gotas. Cinco players. A cada semana um será revelado. O 
primeiro é Citroën, que estará também no festão também de Paris.  
 
Também são esperadas celebridades. Mas que sejam de moda, gente como Valentino 
Garavani, por exemplo "Se Valentino vier, ficarei feliz, mas agora estou focado nas marcas. 
Não quero é Big Brother", disse. Gisele Bündchen? É bem-vinda. "Modelos são as cerejas do 
bolo, mas não são o bolo. O que Guanaes quer fazer é aproximar a moda de outros setores, 
algo que vai além da relação com os patrocinadores.  
 
Como só 9% dos 83 milhões de peças que se produz em moda praia é exportado, quer discutir 
os entraves. Nesse sentido, está mais interessado em trazer para esse universo a criatividade 
de cases de sucesso, pensata de gente como Jorge Gerdau e Roger Agnelli. Até o carnaval 
poderá ser muito bem uma plataforma de moda. "Todo ano vou fazer um camarote do Rio 



Summer, para relacionamento com os estrangeiros", contou. É a moda brasileira, vitaminada, 
abrindo alas.  
 
Não se trata de um evento de moda praia, mas de verão. Além de grifes como Rosa Chá, Cia 
Maritima, Salinas, Lenny e Blue Man, quinteto que reina absoluto na moda praia, Cris Barros, 
Iodice (se apresenta na semana de moda de Nova York e na SPFW) e Carlos Miele o estilista e 
empresário, que faz parte do elenco da semana de moda de Nova York, volta a fazer suas 
apresentações também no Brasil. fez sucesso internacional e está de volta). Donata Meirelles, 
mulher de Guanaes e sócia na empreitada com sua N Idéias, fez a curadoria das marcas.  
 
Muitos dos integrantes já se apresentam em outros eventos, o que não é um problema 
segundo Amir Slama, da Rosa Chá, também presidente da Associação Brasileira dos Estilistas 
(Abest). "Passaram-se todas as semanas internacionais e há esse momento [novembro], que é 
o da praia", definiu. Slama sabe do que fala. Lança suas coleções na semana de moda de Nova 
York, na São Paulo Fashion Week (masculino) e agora, também na Rio Summer. "As condições 
serão inéditas. O que apresento em junho em São Paulo e em Nova York são 45 itens. Há 
muito para ver."  
 
E por ser o mar tão importante para a moda praia, o Rio e a própria identidade brasileiras, o 
Rio Summer fará todo um trabalho voltado à causa da sustentabilidade. Discussão do sol e do 
mar feita por meio da Unesco, já que Guanaes preside a Associação de Empreendedores da 
Unesco. O que não deixa de ser uma ajuda para exportar.  
 
Ontem, depois de São Paulo, nova coletiva de imprensa no Rio, onde Guanaes anunciou que 
vai lançar a candidatura da cidade como patrimônio histórico, na Unesco. O local escolhido foi 
o boteco Jobi. "Podemos ser chiques do nosso jeito", definiu. Para Guanaes, a moda brasileira 
carece de antropologia. "Falta desenvolver os nossos ícones no mundo. Fazemos isso, mas não 
em escala industrial", lembrou, ressaltando que o evento não é carioca, é brasileiro. 
"Precisamos trabalhar os ícones do Brasil. E que mais influenciou o trabalho de Oscar Niemeyer 
foram as curvas da mulata.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 ago. 2008, Plano Pessoal, p. C12. 


