
A 21ª edição do Fashion Rio se
aproxima. A partir do próximo
dia 22, 29 marcas da alta costura
exibirão novas coleções de ve-
rão nas passarelas montadas no
Jockey Club da capital fluminen-
se. A expectativa é que cerca de
90 mil pessoas circulem pelas
instalações, incluindo o salão
de negócios Rio-a-Porter.

A semana de moda carioca
tem gerado, sem dúvida, bons
negócios para as grifes mais con-
ceituadas do país, mas também
se mostra uma boa oportunida-
de para a descoberta de novos
talentos e empreendedores da
costura e do design. Além das
passarelas e backstage, o Rio-a-
Porter oferece uma porta de en-
trada para um mercado tão con-
corrido e reconhecidamen-
te fechado.

Segundo Graça Ca-
bral, diretora da Lumi-
nosidade, grupo orga-
nizador do evento, o
salão funciona como
extensão das ativida-
des do Fashion Rio,
embora seja rea-
lizado em ou-
tro ambien-
te. “Tal for-
mato permi-
te (às em-
presas) tra-
balhar me-
lhor a ne-
gociação
de seus
p r o d u -
t o s ” ,

afirma. Neste ano, as rodadas
de negócios ocorrerão na Casa
da Indústria Criativa da Firjan
(Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro), no
bairro do Botafogo, e devem re-
gistrar um aumento de 10%
nas vendas em comparação
com o ano passado, segundo
projeções. No total, os investi-
mentos para realização de to-
dos os eventos da semana che-
gam a R$ 15 milhões.

Na casa Firjan, a seleção dos
expositores é baseada no grau

de design das peças — um
diferencial dentro da eco-
nomia criativa — além
dos custos. Quem dese-
jar garantir um espaço
no Rio-a-Porter deverá

desembolsar, em média,
R$ 500 pelo metro quadra-
do da casa. “Sabemos que

o segmento de moda é
bastante ativo para a

economia criativa.
É o único, por
exemplo, que lan-
ça novas ideias a
cada seis me-
ses”, observa Gra-
ça. As marcas fa-
zem seus testes a
cada tempora-
da, e o mercado
os adere de for-
ma gradual, ex-
plica.

O potencial
criativo da sema-
na de moda tam-
bém é capitaliza-
do nos meios di-
gitais. O portal
Fashion For-
ward (FFW) lan-
çou neste ano
a seção Jovens
Empreende-

dores. Ali, novos projetos — al-
guns independentes e outros
mais abastados — ganham “vi-
trine” à procura por contatos e
oportunidades. Os projetos são
atualizados quinzenalmente.
Hoje, cinco estão em exibição
no site. “As ideias são o maior
valor que as pessoas têm, e o ca-
pital intelectual é o grande
combustível da economia cria-
tiva”, afirma Augusto Mariotti,
diretor de conteúdo do portal.

Ele observa que o site disponi-
biliza, através de colaboradores
na Europa, informações sobre
temas que ultrapassam a moda,
como artes plásticas, cinema,
arquitetura, mas que ajudam a
“inspirar” os empreendedores
da costura, e compõem a nova
economia. “Os jovens que quise-
rem expor seus trabalhos não
devem ter segredos. Revelamos
minuciosamente cada detalhe
da história do projeto e seus in-
vestimentos”, comenta Camila
Yahn, editora do FFW.

“Conhecemos (os projetos)
em eventos ou por indicação.
Depois fazemos as avaliações ne-

cessárias”. O portal, ressalta Ca-
mila, não oferece a possibilida-
de de crowdfunding — arreca-
dação coletiva de recursos e no-
va tendência no mercado — às
jovens promessas. “Nosso públi-
co não costuma usar este mode-
lo de investimento”, explica.

O FFW também é responsá-
vel pela transmissão oficial do
Fashion Rio e do SPFW. Com is-
so, a média de dois milhões de
page views ao mês chega a tri-

plicar na abertura das passare-
las, seja no Rio ou na capital
paulista. O foco, assim, passa
a ser entrevistas com estilistas
e celebridades, notícias do mo-
mento nos camarins e novos
negócios.

Desde o ano passado, a cober-
tura também acontece em ví-
deo, e ao vivo, de todos os desfi-
les. “Trabalhamos para ser o site
com upload de fotos mais rápido
do evento”, conta Mariotti. ■

Mesmo conectados pela moda e
alto potencial criativo, Fashion
Rio e São Paulo Fashion Week
mostram diferenças em suas vo-
cações. Segundo Graça Cabral,
organizadora do evento cario-
ca, enquanto o estilo e mercado
paulista prezam pelo design e
um posicionamento mais urba-

no e cosmopolita, no Rio, o
“DNA da cidade está no lifesty-
le”. O modo de viver carioca é
mais influente em grande parte
da cultura do país, com hábitos
mais despojados, observa.

“São Paulo e Rio de Janeiro já
estão se tornando destinos cultu-
rais efervescentes. Mas o melhor
da cultura é que não há competi-
ção, apenas somatória”, afirma
Silvia Finguerut, coordenadora
da FGV Projetos. ■ R.A
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SP e RJ, diferentes sem competir

Guarim de Lorena

Fashion Rio
coloca boas
ideias na
passarela

Fotos: Vanderlei Almeida/AFP

Os dois principais centros da
moda no Brasil têm vocações
diferenciadas, diz especialista
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Semana carioca terá
desfile de cinco
marcas inéditas neste
ano. Investimentos
no evento chegam
a R$ 15 milhões
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Evento que começa no próximo dia 22
cria oportunidades para novos talentos
e empreendedores da costura e do design

ECONOMIA CRIATIVA

1. Desfile da coleção de
verão da Coca-Cola Clothing,
durante o Fashion Rio em junho
do ano passado; 2. Modelo
apresenta criação da Filhas
de Gaia para o verão 2012,
em passarela no Píer Mauá;
3. Casa da Indústria Criativa
da Firjan será sede, neste ano,
do Rio-a-Porter, salão de
negócios do Fashion Rio.
O espaço funciona como
exposição de marcas
e tendências em design
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




