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Atuar na cadeia produtiva da moda para promover a integração dos vários setores, 
desenvolvendo design e atuando para criar produtos com alto valor agregado. É essa uma das 
mais fortes bandeiras da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). De 
acordo com o presidente da entidade, Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, à frente da Firjan desde 
1995, todos os esforços estão sendo empreendidos para fortalecer a indústria da moda no Rio 
de Janeiro, para que ela aumente sua participação no comércio exterior e se torne cada vez 
mais competitiva. "O Rio é fashion", diz Vieira. "Mas precisamos continuar a investir em 
inovação de produtos, na realização de eventos para alavancar o mercado e ainda cuidar de 
todas etapas: da ponta da criação (as grifes) até a ponta da produção."   
 
Para isso, a Firjan tem fomentado vários eventos empresariais e de promoção da indústria da 
moda do Estado. "Isso é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Rio", diz 
Vieira. A indústria da moda é um importante pólo criador de emprego no Estado, reunindo 
cerca de 3 mil empresas que empregam 90 mil pessoas. Com isso o setor é o terceiro na 
geração de empregos no Rio. Desde 2001 a entidade promove o Fórum Empresarial da Moda, 
para trazer "o farol da moda" para o Estado. Em 2002, a Firjan criou o Fashion Rio, que reúne 
desfiles de marcas do Rio e de outros Estados, e o Fashion Business- "a maior feira de 
confecção da América Latina".   
 
Em 2006, foi criado o Centro de Inteligência em moda do Sistema Firjan, no SenaiModa, que 
oferece soluções em design, tecnologia e mercado. "No mesmo ano, iniciamos o Projeto Alto-
Verão Carioca, em setembro, e que leva compradores estrangeiros aos showrooms das grifes 
do Rio." Em 2008, o Fashion Business conseguiu um espaço para expor produtos na feira Prêt-
à-Porter, de Paris. Em contrapartida, representantes da feira virão ao próximo Fashion Rio, em 
janeiro de 2009, para apresentar marcas francesas.   
 
O Fashion Rio, que ocorre duas vezes por ano, recebe, por ano, 90 mil visitantes e conta com 
800 jornalistas credenciados. O Fashion Business, que ocorre paralelamente, já provou ser 
uma potência na geração de negócios, segundo o presidente da Firjan. "Na edição de junho, o 
volume de negócios realizados foi de R$ 443 milhões", diz Vieira. A feira recebeu 11 mil 
visitantes, 3 mil compradores - sendo 98 estrangeiros. "O faturamento com exportação foi de 
US$ 16,2 milhões." De acordo com o presidente da entidade, a indústria da moda do estado é 
responsável atualmente por 10% do que é exportado em vestuário, pelo Brasil. Em 2001, esse 
percentual não chegava a 4%. "A exportação da moda brasileira cai desde 2006, enquanto as 
vendas externas da moda do Rio cresceram", afirma Vieira.   
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