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CONSUMO POPULAR

PAULO VIEIRA LIMA

Moda e inclusão social atraem
público para as ruas de São Paulo
Cidade segue grandes capitais
do mundo, vai gradativamente
recuperando o seu velho e
histórico centro e valoriza a
cultura e elegância do povo

Em 1919, na Praça do Patriarca,
centro histórico da capital de
São Paulo, funcionava o Mappin
Store. Era uma loja com muita
elegância que atraía a fina flor da
sociedade paulistana. A empresa
mudou de lugar, fechou, a cida-
de cresceu, ficou mais rica, po-
rém andou perdendo a elegância
estampada no visual de quem
circula por suas ruas.

Os bons tempos estão voltan-
do, comenta o economista An-
tonio (Tony) Carlos Silveira,
idealizador do Fashion Down-
town, evento realizado há seis
anos na mesma Praça do Pa-
triarca. Desta vez, não é somen-
te a elite da cidade o público-
alvo. Muitos dirigentes de em-
presas e bancos ainda frequen-
tam aquele espaço, mas a grande
atração é a moda ostentada pelas
pessoas comuns que trabalham
ou visitam o comércio local.

Entre os dias 2 e 7 de maio rea-
liza-se o Fashion Downtown, no
qual, como Tony Silveira esclare-

ce, grifes consagradas e lojas com
produtos excelentes e preços
acessíveis se encontram com os
consumidores em plena praça.

Depois de cada evento, asse-
gura Silveira, há aumento de 15
vezes no volume de vendas de
roupas apresentadas nos desfiles
e que não são produtos-concei-
tos, pois as pessoas usam mes-
mo. As novidades atendem o pú-
blico infanto-juvenil e adultos de
todas as classes sociais. Existe a
preocupação também de incluir
as pessoas com necessidades es-
peciais e são mostrados produtos
criados para elas. ■

EXPRESSAS

...ANTONIO CARLOS SILVEIRA

Idealizador do Fashion Downtown

TRÊS PERGUNTAS A...

Evento igual ocorre em Milão
e Vancouver. Em São Paulo, a
ideia ajuda a revitalizar a região
com melhor infraestrutura
urbana do estado.

Quem participa no apoio
ao Fashion Downtown?
Além da Prefeitura, todas as
entidades incentivadoras da
revitalização do centro da
cidade. E, claro, estão conosco
todas as lojas e marcas do
setor de moda em vários

segmentos. Noivas, eventos e
principalmente quem trabalha
com produtos usados pelas
pessoas comuns no dia a dia.

Você acredita, de fato, que um
evento econômico e cultural
possa mudar uma cidade?
O evento integra um conjunto
de ações visando a revitalização.
Até os garis estão no processo.
Você perguntaria: o que os garis
têm a ver com isto? Sem limpeza
da cidade não há revitalização.

A grande massa é quem faz a
moda das ruas. Que influência
o desfile traz para a relação
comércio/cliente?
As pessoas comuns estão
representadas por modelos com
gente e cara de pessoas comuns e
muito elegantes. Também criamos
condições para empresários
e vendedores das lojas para
aprimorar o atendimento,
respeitando o cliente. De que
adianta uma loja bonita e com boas
marcas sem a presença do público?

Paulistanos fazem uma parada no corre-corre e prestigiam o Fashion Downtown na passarela ao ar livre

“Evento não apresenta
tendências. É a moda
das ruas, a moda
que as pessoas
vestem, mesmo

Paladar do brasileiro
está mais apurado

Walter Leone, gerente
de marketing da importadora
La Rioja, observa que
o aumento do poder de compra
ampliou o público consumidor
de azeite de oliva. “Os esforços
para aumentar a procura
por azeite, nos últimos anos,
juntamente com a oferta
de novas marcas, tornam
este produto mais atrativo”,
diz Leone. Além disso,
completa ele, “o paladar
do consumidor brasileiro
está mais apurado
e exigente por qualidade
e novidades como
os azeites saborizados”,
por exemplo.

Fundador da Bombril
dá nome a instituto

Quase no início dos anos
50, no Brasil, as mulheres
precisavam importar lã
de aço para dar brilho aos
utensílios domésticos.
Roberto Sampaio Ferreira
percebeu a dimensão
deste mercado e fundou
a Bombril. Seu o nome
hoje identifica o Instituto
Roberto Sampaio Ferreira
que, segundo Alice Sampaio
Ferreira, presidente do conselho
deliberativo da entidade,
é focado na ética, crença
nos valores femininos
de solidariedade e respeito
aos recursos naturais.

Um calçado para a
mulher que dirige

Não está na lei, portanto
não é proibido dirigir com salto
alto, chinelos do tipo rasteirinha.
Só que existe a hipótese
de multa, caso o sapato não
se firme nos pés ou prejudique
o uso dos pedais. É uma situação
que acende o sinal vermelho
para as mulheres que usam
estes calçados enquanto
estão ao volante. Em Franca,
interior de São Paulo, a Impec
idealizou o No Shoes, calçado
especial para a mulher
que dirige e não quer
correr risco de multa
ou acidente.

Text Box
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