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INDÚSTRIA

Maior evento de moda de Santa Catarina
acontece na próxima semana
A indústria têxtil de Santa Catarina movimenta ao ano R$ 8 bilhões e,
na próxima semana, acontece o seu maior evento, o Santa Catarina Moda
Contemporânea, criado em 2005. Com consultoria criativa e direção
de Jackson Araujo, em vez de desfiles, desta vez uma grande exposição
tem o objetivo de promover o desenvolvimento de identidade para que
o design local tenha aceitação global.

INTERNET

FashionClick vende pelo Facebook cupom
que dá desconto de até 90% em compras
Ao contrário dos clubes de compra que entregam as peças, o FashionClick
inova em compras on-line de moda ao permitir a aquisição do cupom no
Facebook para uso na hora de comprar na loja com desconto de até 90%.
O cupom custa R$ 3,99, sem cobrança de comissão como sites de compra
coletiva. Além disso, as usuárias podem concorrer para serem modelos
das campanhas. FashionClick é uma start-up da incubadora Intentio.

Divulgação

...RONALDO FRAGA

Estilista e diretor criativo
do Minas Trend Preview

TRÊS PERGUNTAS A...

“Moda mineira é a
moda do detalhe”

O mineiro Ronaldo Fraga estreou
nas passarelas em 1996, no
Phytoervas Fashion, e desde então
é um dos nomes mais criativos
da moda brasileira, desfilando
no SPFW. Suas duas lojas próprias
vendem a coleção adulta e as
roupas infantis vão para 165
pontos de venda. Além das
passarelas, Fraga criou a
exposição “Rio São Francisco
navegado por Ronaldo Fraga” que
está em cartaz no Mam, em São
Paulo. A mostra vai em junho para
o Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte,
onde estreou, bateu recorte
de público. Além de diretor do
Minas Trend Preview, Fraga,
desde novembro, é Conselheiro
do Ministério da Cultura quando
a moda foi reconhecida como
uma expressão artística.

Qual a diferença entre
o Minas Trend Preview
e outras semanas de moda,
como SPFW e Fashion Rio?
A data e a escolha das marcas. O
Minas Trend acontece, no mínimo,
15 dias antes das outras plataformas
de lançamento, o que faz as empresas
anteciparem pedidos e terem mais
tempo para produzir. E as marcas
fortes daqui não estão nas outras
semanas. Espero que o Minas
Trend tenha um caminho autoral,
com marcas que sejam referência.
Isto vem com o tempo.

Por que Minas Gerais produz
tanta roupa de festa?
A moda mineira é a moda do
detalhe. O conceito de roupa
clean, de minimalismo, aqui
em Minas é diferente do resto do

mundo. Isto está na raiz histórica,
no barroco, e também se deve ao
fato de que tivemos uma capital,
Ouro Preto, que no período
colonial chegou a ser uma das
cidades mais importantes das
Américas e era mais rica que
Nova York. A mulher mineira
é vaidosa. Ela ainda hoje vai em
casa se arrumar para ir a uma
festa. Paulistas e cariocas saem
do trabalho e vão direto. A fama

da moda produzida aqui é de ser
de ótima qualidade, feminina e
moderna. Em todo Brasil, a moda
mineira tem aval muito bom.

Moda é arte?
A moda e arte são primas
próximas. E esta relação está
mais clara desde novembro,
quando a moda passou a
ocupar uma cadeira do conselho
do Ministério da Cultura.

Claudio Gatti

Produção mineira vive em festa
Maioria das grifes expositoras
do Minas Trend é especializada
em moda festa ou acessórios

Ninguém sabe pontuar ao certo
qual a razão de Minas Gerais ser
hoje a maior fornecedora de
roupa de festa do Brasil. “Na
minha loja, 90% dos vestidos
de festa são daqui de Minas”,
diz Iara Ortiz Satt, dona da
multimarca Tissat de Porto Ale-
gre, uma das cinco maiores
compradoras do Minas Trend
Preview. “As clientes adoram,
são roupas femininas, ricas em
detalhes”, diz a lojista, en-

quanto faz seu pedido na Vivaz,
criada há 15 anos, com duas lo-
jas prórias em Belo Horizonte e
produção de 10 mil vestidos de
festa por semestre, que custam
entre R$ 1,5 mil e R$ 4,8 mil.

A riqueza de Ouro Preto, o
barroco, a mão de obra farta de
bordadeiras, o Grupo Mineiro de
Moda formado por dez estilistas
nas décadas 80 e o fato de a mu-
lher mineira nunca sair de casa
sem um enfeite são algumas das
explicações encontradas. A in-
dústria da moda mineira é seg-
mentada, como polo de jeans
em Divinopolis, de biquini em

Pato de Minas mas são mesmo
as roupas de festa que fazem a
diferença. Nesta estação, os
lançamentos do Minas Trend
apontam que acessórios em
madeira, couro, pedrarias e em
cores cítricas estarão nas lojas.

Nos vestidos, o excesso pre-
valece. A transparência é pre-
sença garantida assim como as
estampas de cobra (substituindo
a onça) e as de flores gigantescas.
Listras, plumas, paetês, miçan-
gas e até detalhes em 3D atuali-
zam os vestidões de festa que vão
fazer a alegria, direto de Minas,
para festas em todo país. ■ A.F.

A moda mineira
reflete a cultura
e a história local,
com influências do
barroco, do gosto
feminino por enfeites
e pela força do Grupo
Mineiro, criado em
1980 por dez estilistas

1
1 Vestido dourado com
bordados da Vivaz; 2 Camiseta
com listras de paetês bordada
a mão e saia com estampa
de flores da Printing; 3 Top
e saia de couro com estampa
de pele de cobra, Patricia Motta
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EM 2010

10%
foi o crescimento do PIB
industrial mineiro no ano
passado.

NESTA EDIÇÃO

6,7 mil
lojistas visitaram o Salão de
Negócios do Minas Trend Preview,
que aconteceu de 11 a 14 de maio.
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relógios de coleção & acessórios
www.tictaclink.com
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