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Polo de lingerie do Brasil, Nova Friburgo
volta a contratar após tragédia das chuvas
Responsável por 25% de toda produção nacional de lingerie,
a região serrano do Rio de Janeiro, se recupera rapidamente depois
das trágicas chuvas que mataram várias pessoas e inundaram
dezenas de confecções com sede na área. Em abril, a indústria
de confecção voltou a contratar com maior intensidade em Nova
Friburgo criando 217 novos postos de trabalho.
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Temporada de
moda do Rio
reviveaTropicália
Fashion Rio e Fashion Business mostram cores e estampas
que remetem ao movimento dos anos 1970 com apelo 3D
Alexandra Farah
afarah@brasileconomico.com.br

Há 40 anos, a economia brasileira vivia o “milagre econômico”
da ditadura militar. O Brasil se
desenvolvia e a euforia foi transformada em explosão de cores
que tomou conta das artes, da
música e da moda em um movimento conhecido como Tropicalismo. Como num piscar olhos,
o Rio de Janeiro gira 360 graus e
volta a ter a atitude ufanista como se estivesse vivendo em
1974. Agora, porém, com uma
visão mais globalizada e difusa.
O logotipo do Fashion Rio, semana de desfiles organizada pela quinta vez pela Luminosidade, empresa comandada por
Paulo Borges, criador do São
Paulo Fashion Week, é em 3D.
Para o verão 2012, Borges escolheu o tema Universo Tropical com letras que embaralham
o olhar, mas traduzem a essência do momento atual do Rio e
do Brasil. Nas passarelas do
Fashion Business, que acabou semana passada, e do Fashion
Rio, que começou ontem, uma
multidão de cores fortes, verdes, amarelos, vermelhos e estampas que lembram as belezas
naturais do país. Flores em tamanho gigante, listras modernistas e muitos bichos e plantas
ilustram as roupas - as vezes todas juntas no mesmo look. Até
o final da semana, 29 desfiles
vão acontecer tendo como ponto alto a apresentação de Lenny
Niemeyer, um dos maiores nomes da moda praia brasileira,
na próxima sexta-feira. Lenny
deu classe ao charme carioca.
Hoje, tem 18 lojas, sendo dez
próprias, e prepara sua expansão no Brasil, com mais quatro
lojas até 2015.
Nos anos 70, Lenny Niemeyer, que nasceu em Santos,
ainda era paisagista. Só na década seguinte, Lenny se transfor-

“

A moda é a indústria
mais dinâmica
no processo de
inovação no mundo,
mas não podemos
nunca esquecer
nosso passado
Paulo Borges,
criador do São Paulo
Fashion Week

maria no melhor exemplo do encontro da sensualidade com a
sofisticação ao colocar biquíni
de cores sóbrias como o bege e
o verde musgo. Desde o início,
ela investiu em estampas para
seus biquíni que, ainda hoje, elevam a vegetação brasileira ao
status de obra de arte. Lenny,
quando mudou para o Rio com
o marido, começou como faccionista e em 1991, depois de trabalhar dez anos produzindo biquíni para outras marcas, tomou coragem de abrir a sua própria
marca. Na sexta, com um desfile
que terá 40 looks e será montado na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Lenny comemora 20 anos de
marca própria com uma festa para 700 pessoas. Na coleção, um
revival de tudo o que já fez. Espera-se aplicações de penas e pedrarias brasileiras. Como 50%
de sua produção de 300 mil pecas por ano, com tíquete médio
de R$ 250, é composta por roupas e acessórios, ao lado de biquínis serão desfiladas roupas
para chegar e sair da praia.
Lenny está em 250 pontos de
vendas no Brasil e, com o cambio desfavorável, apenas 10%
de sua produção é exportada.
"Moda praia é maior que biquíni
e maiô. É um estilo de vida", diz.
Museus

Paulo Borges anunciou ainda que
a cidade do Rio de Janeiro deve
ganhar um Museu da Moda até
2013 provavelmente na casa onde morou a Marquesa de Santos,
no Catete. Carlos Bittencourt,
presidente da Firjan, também
anunciou a construção de um
centro cultural que terá como base o design e a arte. A moda que
deve ganhar uma sede própria
dentro do Centro Cultural. "A
moda é a indústria mais dinâmica no processo de inovação no
mundo, mas não podemos nunca
esquecer nosso passado", afirmou Paulo Borges. ■
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Marca de sapatos e bolsas Jimmy Choo, com
loja em SP, foi vendida por quase R$ 1,2 bilhão

Com ferramentas de vendas, blogs de moda
se transformam em pequenas lojas on-line

A Labelux,conglomerado alemão dono de marcas como a de acessórios
Bally e a jovem Derek Lam é a compradora. O fundador Jimmy Choo
já não participava da marca criada em 1996 desde que ela foi vendida
em 2007 ao grupo TowerBrook. A cofundadora Tamara Mellon e o
presidente Joshua Schulman, continuam na empresa. O objetivo é
expandir no Oriente e lançar uma linha de acessórios para homens.

No Brasil, a onda está se alastrando. Idealizada pela empresária Aline
Mori, o Dona Edite (www.donaedite.com.br) acaba de entrar no ar.
É um blog-loja que faz um mix de grifes jovens com preços
intermediários como Têca, Lily Sarti, Coven, Maria Garcia, Oh Boy! “A
ideia é fazer com que a ponte entre a tendência e a consumidora seja
rápida e pratica, de um jeito que só one-commerce permite”, diz Aline.
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TRÊS PERGUNTAS A...
Isabela Kassow/O Dia

...LENNY NIEMEYER
Estilista e empresária

“Moda praia não
é só biquíni ou maiô.
É também roupa”
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Espécie de embaixadora
não oficial do Rio, Lenny
Niemeyer á vestiu estrelas como
Nicole Kidman. Mesmo tendo um
produto com cara de exportação,
Lenny está focada no mercado
interno. “Para abrir loja lá fora
eu teria que investir em lingerie
e assim evitar a sazonalidade e
vender mesmo no inverno,
que lá é muito longo.”

Ainda existe uma moda praia
tipicamente carioca?
Hoje a moda praia é maior que a
praia em si. Agora ela representa
um estilo de vida. A moda
carioca é moda com cara de
Brasil. De uns anos pra cá, a moda
praia deixou de ser um submundo
da moda e ganhou vida própria.
Quando eu comecei, nem mesmo
éramos chamados de estilistas.
As pessoas diziam assim: "chama
aquela moça que faz biquíni!”

Quando começou a mudar?
Quando os eventos começaram a
chamar a moda praia para
desfilar. Ficamos equiparadas
com a moda mesmo. Hoje, moda
praia não é só biquíni ou maiô. É
também a roupa para ir à praia,
para sair da praia e também para
jantar à noite em uma cidade de
praia. Difícil alguém viver de
vender só biquíni.

Qual o futuro da moda praia
para os próximos 20 anos?
A evolução está no tecido, na
tecnologia do tecido. Antes
biquíni era um pedaço de lycra
com forrinho sem elasticidade.
Agora, pode virar do avesso uma
peça que tudo é perfeito. A
qualidade melhorou muito. E os
tecidos são avançadíssimos.
Secam rápido, tem protetor solar
e vão evoluir muito mais ainda.
Para o brasileiro o fundamental é
investir cada vez mais em
qualidade. No Brasil, biquíni tem
que durar, não pode ser
descartável. A.F.

1 Vestido da Barbara Bela, grife de moda carioca; 2 Look da Santa Ephigênia;
3 Visual com amarelo da Maria Filó; e 4 Vestidos da Oh Boy

DESFILES

Marcas cariocas ditam tendências para todo o país
Com vestidos de festas ricos em
trabalhos manuais, mas sem
exageros interioranos, o desfile
da marca Barbara Bela foi o
grande destaque do Senac Rio
Fashion Business, salão de
negócios da moda organizado por
Eloysa Simão e que teve na
semana passada a sua 18ª edição.
Marca mineira com produção
10 mil peças ao ano e preço
médio de R$ 1500, o caminho da
expansão da Barbara Bela, assim
como de tantas outras marcas de
médio porte, passa pelo Rio de
Janeiro. Mesmo participando do
Minas Trend Preview, Helen
Carvalho, fundadora e estilista da
marca criada há 36 anos, sabe
que nenhum outro estado tem a
força expositora do Rio.
Não é de hoje que o que é moda
no Rio é moda no Brasil inteiro. E
assim, os eventos que acontecem
na capital carioca passaram a ser
a mais importante vitrine para
disseminação de uma moda
nacional. "Eu vendo muito para o
Norte e Nordeste", diz Paulo
Zyngier, dono da Lix, com 40

funcionários, 20 mil peças por
mês e preço médio por peça de
R$ 120. Empresas de tamanho
médio com cerca de 60
funcionários, produção de
250 mil por ano e 300 pontos
de venda formam a grande
maioria das marcas que fazem
a moda do Rio girar.
"Comparado com São Paulo, a
maior parte da produção carioca
não é nem tão barata quanto a do
Brás, nem tão sofisticada quanto
a dos Jardins. Estamos no meio,
num segmento que se posiciona
mais próximo a moda do Itaim
Bibi e de todo Brasil", diz Ricardo
Pique, sócio da marca Datskat.
Com preço médio final de R$ 200,
a Datskat cresce rapidamente
numa formula que é regra entre
seus concorrentes: a grande
maioria dos tecidos são
importados e tem alta
porcentagem de poliéster em sua
estrutura. Eles são estampados
no Rio mesmo com desenhos
originais, uma evolução possível
graças a popularização da
estamparia digital. Quase todos

Marcas do Rio nem
são tão baratas
quanto as do Brás,
nem tão caras
quanto as dos Jardins

as peças são produzidas por
faccionistas que tem fabricas,
principalmente na zona oeste.
Para o verão 2012 a variedade
de estilos não é grande.
Listras, flores e bichos aparecem
em vestidos longos, shorts
curtos e saias compridas com
formas leves e soltas e sempre
com algum detalhe feito
à mão. No Rio, artesanato
é alta-costura. A.F.

Anúncio

POSITIVO INFORMÁTICA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF: 81.243.735/0001-48
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 03 de Maio de 2011
1. Data, Hora e Local: No dia 03 de maio de 2011, às 09 horas, na sede Administrativa do Grupo Positivo, na Av. Cândido Hartmann, 1400,
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 2. Presença e Convocação: A convocação foi efetuada por meio eletrônico, estando presentes
os Conselheiros: Oriovisto Guimarães, Hélio Bruck Rotenberg, Samuel Ferrari Lago, Ruben Tadeu Coninck Formighieri, Álvaro Augusto do
Amaral e Fernando Soares Mitri e como convidado, o Sr. Ricardo Pereira Fernandes. 3. Mesa: Presidente: Oriovisto Guimarães; Secretária:
Alessandra de Paula Souza. 4. Ordem do Dia: a) Deliberar sobre os resultados referentes ao mês de março de 2011 e ao primeiro
trimestre de 2011; b) Posse dos membros do conselho de administração reeleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril
de 2011; c) Reeleição do coordenador do Comitê de Auditoria e eleição dos novos membros e d) Eleição do Diretor Vice-Presidente de
Marketing. 5. Deliberações: Aberta a reunião, o Presidente convidou a mim, Alessandra de Paula Souza, advogada da Companhia, para
secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Passou-se então à discussão dos temas da pauta, pela ordem: a) O Conselho analisou e
discutiu os resultados da Companhia referentes ao mês de março de 2011 e ao primeiro trimestre de 2011; b) Posse dos Conselheiros
presentes reeleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2011. Tomam posse neste ato, mediante assinatura do
Termo de Posse lavrado neste livro para um mandato unificado de um ano, os Conselheiros: Oriovisto Guimarães, como Presidente do
Conselho, Ruben Tadeu Coninck Formighieri, Hélio Bruck Rotenberg, Samuel Ferrari Lago, Álvaro Augusto do Amaral e Fernando Soares
Mitri, este último como Conselheiro independente da Companhia; c) Foi reeleito o Sr. Álvaro Augusto do Amaral como coordenador do
Comitê de Auditoria e eleitos os Srs. Lucas Raduy Guimarães e Ariel Leonardo Swarc, como membros do Comitê de Auditoria para o ano
de 2011; e d) O Conselho elege por unanimidade para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Marketing, o Sr. Marco Antonio de Oliveira
Lopes, brasileiro, casado, engenheiro, portador de Carteira de Identidade nº 147111-0 SSP/PA e inscrito no CPF/MF sob nº 206.149.00263, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. O Sr. Marco Antonio de Oliveira Lopes ocupava o cargo de Diretor
de Marketing que foi suprimido na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de abril de 2011. O Diretor VicePresidente de Marketing é investido no cargo nesta data, mediante assinatura de termo de posse e terá mandato coincidente ao dos
demais membros da Diretoria. 6. Nada mais tratado lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada por mim Secretária e pelos
Conselheiros da Companhia. Curitiba, 03 de maio de 2011. Autenticação da Mesa: Alessandra de Paula Souza - Secretária. Junta
Comercial do Paraná nº 20111207410 em 26/05/2011. Protocolo: 11/120741-0, de 24/05/2011. Sebastião Motta - Secretário Geral.
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