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O publicitário Nizan Guanaes foi muito feliz ao criar o jingle "Everybody loves Rio", que foi 
executado, juntamente com um vídeo exibindo as belezas da cidade, antes de cada desfile do 
Claro Rio Summer. Ele resume bem o sentimento que permeou essa primeira edição do 
evento, realizado de 5 a 8 deste mês, voltado às coleções de alto-verão brasileiras e destinado 
a promover a cidade no calendário da moda para compradores estrangeiros. O Rio Summer 
terminou no sábado, depois de reunir desfiles de 16 marcas, showrooms de outras 20, e o 
seminário "O Valor da Moda", que teve curadoria do Valor. Seja na passarela ou durante as 
palestras, a principal mensagem foi de que a moda brasileira tem no Rio de Janeiro o seu 
maior representante. É preciso, contudo, transformar essa vocação natural da cidade em maior 
volume de negócios. "O Rio é uma cidade mundial, que convida a pensar grande", afirma 
Guanaes. "A moda precisa ganhar a dimensão de business", acrescenta.   
 
Para Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan), o objetivo deve ser fortalecer a indústria da moda no Estado, para que ela 
possa atrair novas empresas, incrementar o comércio exterior e se tornar cada vez mais 
competitiva. "Temos de investir em inovação de produtos, na realização de eventos para 
alavancar o mercado e ainda cuidar desde a ponta da criação (as grifes) até a ponta da 
produção (pólos de moda)."   
 
O último dia do Claro Rio Summer foi marcado pela cerimônia que lançou oficialmente a 
candidatura da cidade do Rio de Janeiro a Patrimônio da Humanidade, título já conferido pela 
Unesco a 17 locais do país. Na ocasião, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 
lembrou da importância do evento de moda para a capital fluminense. "O Claro Rio Summer 
valoriza exatamente o nosso tesouro, que é a criação carioca, que já produz a melhor música e 
a maior festa popular do mundo, o carnaval", afirmou. "Tivemos a presença de estilistas, 
modelos, fotógrafos e imprensa especializada do mundo inteiro, além de um backstage que 
transformou o evento em algo de muito glamour." Convidado para abrir o seminário, o 
ministro do Desenvolvimento Miguel Jorge destacou a importância da moda-praia como vitrine 
da moda brasileira para o mercado externo. "A moda-praia representa 15% da nossa indústria 
têxtil", afirmou. "Precisamos agora conquistar um espaço permanente no exterior, com 
criatividade e solidez empresarial." Para o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que 
também falou no seminário "O Valor da Moda", o setor tem capacidade de aumentar suas 
exportações, porque é competitivo em produtos de algodão e tem muita capacidade criativa.   
 
O estilista da grife de moda praia Rosa Chá e presidente da Associação Brasileira de Estilistas 
(Abest), Amir Slama, considera que havia demanda para um evento nos moldes do Rio 
Summer. "Temos um verão que, na prática, dura oito meses", diz Slama. O problema, 
segundo ele, é que as confecções de moda-praia lançavam coleção de verão entre agosto e 
setembro e não lançavam coleção de alto-verão. Dessa forma, muitas chegavam a janeiro com 
pouca novidade na loja, o que obrigada a uma liquidação em pleno verão quando o consumo 
de roupas desse segmento ainda é alto.   
 
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), o Brasil 
produziu no ano passado mais de 273 milhões de peças de moda-praia. No entanto, apesar do 
volume, as exportações ainda são tímidas: apenas 1,1% do total produzido no segmento foi 
enviado a outros países. Os principais destinos da moda-praia brasileira são os EUA, para onde 
foram enviados US$ 4 milhões em produtos, entre janeiro e setembro deste ano. O segundo 
maior comprador é Portugal, com US$ 3 milhões, e Itália, com US$ 1 milhão. Ao todo, 2,3 mil 
empresas brasileiras são voltadas ao segmento moda-praia. De acordo com Aguinaldo Diniz 
Filho presidente da Abit, o Claro Rio Summer, embora aconteça no Rio de Janeiro, pode trazer 
benefícios para todo o setor de moda. "Temos uma marca e um produto muito fortes", afirma. 
Mas, de acordo com o executivo, faltam acordos bilaterais que permitam uma competição mais 
justa com os produtos estrangeiros. "Os EUA importam, por ano, cerca de US$ 100 bilhões e 
nós só mandamos US$ 450 milhões para eles". De acordo com Diniz, os produtos brasileiros 
pagam 20% de imposto para entrar nos Estados Unidos, o que muitas vezes inviabiliza o 
comércio com aquele país. Internamente, o presidente da Abit acredita que é preciso 



desenvolver melhor as confecções, e isso passa necessariamente pela desoneração das 
empresas. A indústria da moda é composta por quase 27 mil empresas e emprega 1,56 milhão 
de pessoas, das quais 341 mil postos são na indústria têxtil e 1,22 milhão nas confecções.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2008, Especial O Valor da Moda, p. F1-F6. 


