
28 Brasil Econômico Terça-feira, 17 de maio, 2011

EMPRESAS

Alexandra Farah, de Belo Horizonte
afarah@brasileconomico.com.br

Quietinha por detrás das mon-
tanhas, Minas Gerais vem ar-
quitetando uma mudança no
cenário nacional da moda. O
Minas Trend Preview, que aca-
bou de realizar sua oitava edi-
ção, a do verão 2012, na última
semana em Belo Horizonte,
passa à frente do Fashion Rio e
do São Paulo Fashion Week, e
antecipa os lançamentos da
moda em pelo menos quinze
dias — uma batalha antiga de
confecções e de lojistas.

“O quanto antes o lojista fizer
a compra, melhor para ele. E,
por uma questão de planeja-
mento, para as confecções tam-
bém é muito importante”, diz
Roberto Davidowicz, dono da
grife paulistana Uma, que dei-
xou de desfilar no SPFW e in-
veste em participações no Minas
Trend, no Rio-à-Porter e no
Casa Moda, três dos maiores sa-
lões de negócios do país. “Como

o Minas Trend é o primeiro, to-
dos os lojistas chegam aqui que-
rendo comprar”, afirma.

Por conta do sucesso do Mi-
nas Trend, outros empreendi-
mentos vem sendo pensados no
segmento de moda em Minas
Gerais. O mais importante deles
é o Fashion City Brasil, uma ini-
ciativa da construtora Precon,
que nos últimos dois anos pes-
quisou no país qual seria a me-
lhor cidade para receber um
grande shopping de atacado para
fazer frente ao Mega Polo, de São
Paulo. “A moda esta se descen-
tralizando e hoje Belo Horizonte
é um shopping a céu aberto, que
atende, sem estrutura, lojistas
do Brasil inteiro”, diz Bruno
Dias, presidente do grupo Pre-
con. “Belo Horizonte é uma ci-
dade com localização central no
Brasil e descobrimos que a maior
parte dos lojistas que vem a ci-
dade comprar chegam por avião.
Assim, a nossa grande ancora é o
aeroporto Tancredo Neves, em
Confins. As pessoas não querem

atravessar os grandes centros
para fazer compras”.

Além de mil lojas, o Fashion
City terá dois hotéis e escola de
moda. “No momento estamos
acabando de fechar o pacote de
investidores”, afirma Dias. Or-
çado em R$ 300 milhões, as
obras do Fashion City come-
çam em 2012 e devem terminar
antes da Copa.

Semana de moda
Organizado pela Fiemg (Federa-
ção das Indústrias do Estado de
Minas Gerais), o Minas Trend
Preview cresce aceleradamente.
Nesta edição, reuniu 255 expo-
sitores, número 70% superior
ao registrado há uma ano. Além

do salão de negócios, que rece-
beu 6,7 mil compradores, o
evento tem 21 desfiles de grifes.
A direção criativa é do estilista
mineiro Ronaldo Fraga, que or-
ganiza o desfile de abertura -
que reúne todas as grifes minei-
ras participantes.

Para o presidente da Fiemg,
Olavo Machado Júnior, “os em-
presários do setor estão rindo,
fazendo negócios e isto é o que
importa. Esta é uma feira de
negócios”, afirma. “Uma expo-
sitora me afirmou que um único
pedido realizado nesta edição
superou todo o faturamento
obtido por ela na edição passa-
da”. ■ *A jornalista viajou a convi-
te do Minas Trend Preview

Belo Horizonte terá supershopping
de atacado de moda até a Copa
Fashion City começa a ser construído em 2012, pela Precon, próximo ao aeroporto internacional, em Confins

Fashion City
foi elaborado
para concorrer
com o Mega Polo
de São Paulo e terá
estrutura de mil
lojas, dois hotéis
e escolas de moda

RELÓGIO

Grife suíça de relógios de luxo,
Baume & Mercier comemora 180 anos
Fundada em 1830 pelos irmãos Pierre e Louis-Victor Baume, a maison
Baume & Mercier completa 180 anos e faz hoje um almoço comemorativo
no hotel Emiliano, em São Paulo. Desde 1988 a grife suíça faz parte
do grupo Richemnont, holding de investimentos que detém outras
importantes marcas da alta relojoaria. No Brasil, a marca é vendida nas
lojas H.Stern e o modelo ao lado, da linha Capeland, custa R$ 41 mil.

Divulgação

■ FASHION CITY

R$300mi

A construção do shopping
está orçada em

■ LOJAS

1 .000
número de lojas
previsto no Fashion City
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Projeto do
Fashion City,
que terá
shopping com
mil marcas
e dois hotéis
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