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Os desfiles do verão 2011, que
começam oficialmente com o
Fashion Rio amanhã nos ar-
mazéns do Cais do Porto, no
Rio de Janeiro, apresentam
uma tendência antes mesmo
do pontapé inicial: a moda
praia. A abertura do Fashion
Rio será do estilista Walter Ro-
drigues, na quinta-feira, às
16h, e, como ele, quase todas
as 35 marcas vão apresentar
biquínis e maiôs. Mesmo quem
não é focado no segmento,
caso de Isabela Capeto, estilis-
ta carioca que volta a se apre-
sentar na sua cidade natal,
após ausência de vários anos,
terá pelo menos um biquíni e
um maiô na passarela. Sua co-
leção está inspirada no “azul
do mar, do calor, do céu do
Rio de Janeiro”, daí a presença
obrigatória dos dois modelos.

Carlos Tufvesson, estilista
famoso pelos vestidos vaporo-
sos para a noite, também vai
colocar na passarela quatro ti-
pos de maiôs. “Estou propondo
usá-los como roupa mesmo,
com calça jeans e com bermu-
da para sair à noite e festejar”,
diz Tufvesson.

Com mais de oito mil quilô-
metros de praias, o litoral brasi-
leiro deve ser uma constante
referência para os estilistas, o
que explica também o azul
como uma das cores mais pre-
sentes na próxima estação. A
sensualidade da brasileira tam-
bém serve como fonte de inspi-
ração e, por isso, até mesmo
quem não tem tanta intimidade
com a lycra decidiu investir no
tecido e, com ele, valorizar as
formas femininas. É o caso de
Giulia Borges, que desfila no
próximo dia 31, no Fashion Rio.
Sua coleção de roupas parte da
modelagem dos maiôs e biquí-
nis (veja croquis abaixo).

O caminho inverso
A Tryia, marca de biquínis apre-
ciada pelas paulistanas jovens e
elegantes, vai desfilar no Rio de
Janeiro pela segunda vez. A pri-
meira foi no Rio Summer, even-
to especializado no segmento e
organizado por Nizan Guanaes
em 2008. Criada em 2005, a gri-
fe fechou parceria com uma
marca de grande distribuição e
passou de uma produção de 5
mil peças por estação para 25
mil peças. A empresa agora quer
encantar também as cariocas,
expandindo assim seu mercado.

Incentivos
Que a música Garota de Ipanema
e as atrizes Leila Diniz e Brigite
Bardot fizeram muito pela moda
de biquínis brasileiros ninguém
duvida. Mas foi o esforço e a or-
ganização das marcas que estão
surtindo efeitos comerciais im-
portantes para a moda praia na-
cional. Nas últimas duas déca-
das, a produção de biquínis e
maiôs no Brasil quase dobrou.
Em 1990, o volume era de 147,5
milhões de peças produzidas.
Em 2009, foram 273,5 milhões.

Pelos números de 2008, o se-
tor movimenta cerca de US$ 12
bilhões por ano, segundo o es-
tudo Global Market Review of
Swimwear and Beachwear. O
mercado interno é o primeiro
em consumo no mundo, com
movimento de R$ 2,5 bilhões, o
que representa cerca de 15% da
indústria têxtil nacional, se-
gundo dados da Associação Bra-
sileira da Indústria Têxtil e de
Confecção (ABIT). Ao todo, 2,3
mil empresas são voltadas ao
segmento no país. Apesar do
volume de produção, as expor-
tações ainda são muito tímidas.
Apenas 1,1% do total produzido
de moda praia é enviado a ou-
tros países. A meta das empre-
sas é aumentar esse índice. ■

Moda praia rende negócios
a passarelas e estilistas
Ideia é aproveitar o verão para combinar maiôs com calças e bermudas que vão a festas

Nas últimas
duas décadas,
a produção de
biquínis e maiôs
quase dobrou no país.
Ela passou de 147,5
milhões em 1990,
para 273,5 milhões
no ano passado

EMPREGO

Pesquisa mostra que faltam
funcionários em 67% das empresas
Embora as estatísticas registrem cerca de 8 milhões de
desempregados no país, um levantamento feito pela Fundação
Dom Cabral (FDC) com as 76 maiores companhias do Brasil
constatou que existe falta de mão de obra especializada em 67%
das empresas de diversos setores, como moveleiro, automobilístico,
ferroviário, siderúrgico, metalúrgico, transporte e serviços.

MERCADO FINANCEIRO

Preço-alvo de ação da Apple
é elevado a US$ 310
O Morgan Stanley elevou a recomendação de preço da ação da Apple de
US$275 para US$310 e incluiu a empresa na lista de “melhores ideias”.
“Investidores continuam a subavaliar a participação do iPhone, a
demanda melhor que a esperada para o iPad e os investimentos para
crescimento na China”, afirma a analista Katy Huberty, do Morgan Stanley,
em nota. As ações da Apple foram negociadas a US$248 dólares ontem.

Divulgação

CONFIRA AS TENDÊNCIAS DA MODA PRAIA PARA O PRÓXIMO VERÃO

Maiô-colant de
Carlos Tufvesson

Biquíni da Cia.
Marítima

Maiô-top de
Lenny Niemeyer

Maiô engana-mamãe
da Blue Man

Maiô com estampa
tie-dye da Tryia

Amir Slama com sua sócia,
Duda Ferreira, no showroom
Casa Moda, no início do mês

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 34.
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