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ao Sudeste e ao exterior

nordestina
se mobilizou para fazer o Dragão
Fashion. Ele garante ainda que o
objetivo não é levar a moda da
região do Sul e do Sudeste para o
público nordestino, mas sim re-
forçar a cultura local. Entre os
nomes de peso dessa edição es-
tão Lino Villaventura e seus ves-
tidos esvoaçantes, e Martha Me-
deiros, muito conhecida por
suas peças em renda renascen-
ça, típica do Nordeste.

Compradores
De posse da atenção do públi-
co, a meta é chegar agora aos
investidores. Para isso foi fir-
mada uma parceria com a As-
sociação Brasileira de Indústria
Têxtil (Abit). “Nós queremos

atrair a atenção de comprado-
res de estados vizinhos e de
países próximos ao Ceará. Fa-
zemos este intercâmbio entre
possíveis compradores e parti-
cipantes do evento”, afirma
Fernando Pimentel, diretor su-
perintendente da Abit. Além
disso, Pimentel acredita que a
regionalização de eventos de
moda pelo país propicia a di-
vulgação da cultura de cada re-
gião. “O Brasil é multicultural
e a moda passa isso”.

O esforço parece surtir efeito.
Silveira acaba de ser convidado
para organizar novo evento no
próximo ano, a semana de moda
de Pernambuco. Os detalhes es-
tão sendo alinhavados. ■

Minas Trend Preview
lança tendências
Evento mineiro de moda dá
espaço a estilistas de acessórios
e cresce 30% a cada edição

Mariana Celle
mcelle@brasileconomico.com.br

Começou ontem e segue até o
próximo sábado, em Belo Hori-
zonte, o VI Minas Trend Preview
(MTP), evento que antecipa ten-
dências de moda para as próxi-
mas estações. No ano passado, o
MTP gerou R$ 300 milhões em
negócios com compradores bra-
sileiros e estrangeiros e, segundo
a organização, a cada edição
apresenta um crescimento mé-
dio de 30%. Neste ano, realizado
em um espaço com 12 mil me-
tros quadrados, a Federação das
Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), organizadora do
evento, investiu ainda mais
na estrutura e espera retorno
equivalente. “Se acompanhar o
crescimento devemos movi-
mentar cerca de R$ 400 mi-
lhões, mas como o mercado do-
méstico está aquecido, pode ser
que esse valor ultrapasse as ex-
pectativas”, diz Carlos Abijaodi,
superintendente de desenvolvi-
mento empresarial da Fiemg.

“Sem dúvida, o Minas Trend
é a abertura do pré-verão, pois
acontece antes do São Paulo Fa-
shion Week e do Fashion Rio e
sempre apresenta várias parti-
cularidades”, diz Glória Kalil,
consultora de moda. “É uma
mostra da produção do estado,
que sempre vem cheia de inspi-
ração e de referências ao artesa-
nato, que eu acho muito inte-
ressante”, afirma Glória.

Enquanto no SPFW e no Fa-
shion Rio participam estilistas de
vários estados, no MTP, cerca de
90% dos estilistas são mineiros.
“Não é um evento fechado a pro-
fissionais de outros estados, mas
queremos conservar caracterís-
ticas mineiras, sem ser regiona-
lista”, diz Abijaodi. Entre os “es-
trangeiros” está Ricardo Almei-
da, cujos ternos fazem parte do
desfile de encerramento.

Espaço para os acessórios
Desde a primeira edição, o Minas
Trend Preview também abre es-
paço para que designers de aces-
sórios e bolsas apresentem seu
trabalho. Rogério Lima que tra-
balhou na criação de bolsas para
grandes marcas brasileiras até

2007, aproveitou o sucesso que
teve na sua estreia no MTP, na-
quele mesmo ano, para lançar sua
marca própria. “Pude a partir daí
ter visibilidade internacional.
Atualmente, as duas edições
anuais do evento representam
60% das minhas vendas”, diz
Lima. Ele ainda faz questão de
ressaltar que a padronização dos
estandes proporciona competição
igualitária entre novatos e vetera-
nos. “Desta forma, o que tem
destaque é o produto”, afirma.

“Fazem parte da indústria da
moda setores promissores que
trazem valor agregado a maté-
rias-primas muito importantes
ao estado”, diz Abijaodi ao des-
tacar a relevância dos acessórios
para o sucesso do evento. ■

“Não é um evento
fechado a
profissionais de
outros estados, mas
queremos conservar
características
mineiras, sem
regionalismo

Carlos Abijaodi,
superintendente de

desenvolvimento da Fiemg

Desfile de abertura foi
organizado pelo estilista
mineiro Ronado Fraga,
com criações de 16
profissionais

Marcelo Soubhia/Ag. Fotosite

EXPECTATIVA

Vendas do Carrefour.com para o Dia
das Mães devem crescer mais de 50%
As vendas do Carrefour.com para o Dias das Mães devem apresentar alta
superior a 50%, em relação ao primeiro mês de funcionamento desse
novo canal. Lançadas em março deste ano, as vendas on-line alcançaram
R$ 6 milhões somente no primeiro dia de operação, diz a empresa.
A varejista aposta em alta demanda por netbooks coloridos e acessórios
personalizados, que devem vender 20% a mais no período.

PROCESSO

Cade avalia fusão entre Ricardo Eletro
e Insinuante
O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade),
Arthur Badin, encaminhou ontem o processo de união entre as varejistas
Ricardo Eletro e Insinuante ao conselheiro Carlos Ragazzo. Com isso,
se oficializa o recebimento da notificação do negócio ao Cade. A holding,
que chamará Máquina de Vendas, será a segunda maior rede de móveis
e eletrodomésticos do país, com faturamento de R$ 5 bilhões.

Divulgação

Mark Greiner levou
mistura de texturas

à passarela

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 33.
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