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Com desfiles de 12 jovens estilistas selecionados pelo Prêmio Rio Moda Hype, começa hoje 
(sexta) a 15ª edição do Fashion Rio, que mostra coleções de verão 2009/2010 até quarta-
feira, no Pier Mauá, região central do Rio de Janeiro. Esta será a primeira edição do evento, 
que chega mais enxuto, sob gestão da InBrands, a holding de marcas de moda e sócia da 
Luminosidade, organizadora do São Paulo Fashion Week. 
 
No final de abril, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), dona do 
evento, anunciou o fim do contrato com a Dupla Assessoria, da empresária Eloysa Simão, e 
um acordo com a InBrands, dona da grife Ellus e sócia da Isabela Capeto entre outras.  
 
O Fashion Rio agora tem um novo endereço e formato mais enxuto (na última edição foram 
33, agora são 29 grifes). Entre as marcas que saíram estão Homem de Barro, Complexo B e 
Virzi. Permaneceram Maria Bonita Extra, Printing, Salinas, Cantão, Walter Rodrigues e Lenny, 
entre outras.  
 
O Fashion Rio também conta com novos patrocinadores: as empresas Oi, Gol e AOC. As três 
unem-se a C&A, Marisol, Nívea e Universidade Estácio de Sá, que seguem investindo no 
Fashion Rio. O orçamento é de R$ 9 milhões, R$ 2 milhões a mais do que na edição de janeiro 
deste ano. 
 
Segundo Tarcísio Gargioni, vice-presidente de marketing e serviços da Gol Linhas Aéreas, a 
entrada da empresa no evento não tem relação com a nova gestão, feita pela Luminosidade. 
"Esta ação já vinha sendo planejada antes", diz Gargioni. A Gol vai armar um estande de 58 
m² no Pier Mauá, para receber clientes e convidados. Os participantes do programa de 
milhagem Smiles poderão consultar sua pontuação e efetuar recadastramento no programa. 
"O Fashion Rio tem muita identidade com a Gol, que, quando surgiu, lançou moda e trouxe 
jovialidade ao mercado de aviação." O executivo não informou o montante investido no 
evento. A Gol já fechou a participação na próxima edição do Fashion Rio, em janeiro de 2010. 
 
Patrocinador do São Paulo Fashion Week há três edições, a fabricante de TVs e telas de 
computador AOC investe, pela primeira vez, no Fashion Rio. "Foi uma consequência natural, 
uma vez que já temos uma boa experiência no evento de São Paulo", diz Christian Haak, 
gerente de marketing da AOC empresa de origem americana, com sede em Taiwan, que 
faturou US$ 3 bilhões, em 2008. No Brasil, onde está desde 1997, faturou R$ 1,1 bilhão, ano 
passado.  
 
A empresa não divulga o investimento no Fashion Rio. Todas as TVs e monitores instalados no 
evento serão da marca AOC. "Tecnologicamente, as telas produzidas por vários fabricantes são 
semelhantes", diz Haak. "O que faz mesmo diferença para o consumidor é o design e é nisso 
que estamos investindo: em desenho e acabamento glamurosos, que têm tudo a ver com a 
moda." 
 
A 14ª edição do Fashion Business feira de negócios para compradores nacionais e 
internacionais será realizada, paralelamente aos desfiles, entre os dias 7 e 10 de junho, 
reunindo 150 expositores.  
 
O Fashion Rio também manteve a participação dos estilistas do Prêmio Rio Moda Hype, que 
está na 11ª edição e tem como objetivo descobrir novos estilistas para o mercado de moda.  
 
Entre as novidades, está a identidade visual do evento, criada pelo coletivo Oestudio, e 
cenografia assinada pela diretora de arte Mari Stockler. A diretora também é a responsável 
pela curadoria da exposição do etnólogo e fotógrafo francês Pierre Verger, que faz parte da 
15ª edição do evento. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 jun. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


