
Bolsa de negócios do Fashion Rio será aberta hoje 
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Expectativa de maior integração com a moda; a área está 4 mil metros quadrados maior  
 
A partir de hoje a Marina da Glória abriga não só o lado glamouroso da moda, mas também 
seu lado prático com a abertura do 8 º Fashion Business, braço de negócios do Fashion Rio, às 
10h. Em sete edições foram gerados R$ 1,829 bilhão em negócios no mercado interno e média 
de US$ 41,1 milhões em exportações. A perspectiva é de que até o dia 10 de junho 5 mil 
pessoas passem pelos estandes do Business, espalhados em um espaço de 10 mil metros 
quadrados. A mudança para a Marina da Glória ampliou a área do Business em 4 mil metros 
quadrados, possibilitando a participação de 30 novas grifes. A expectativa dos organizadores 
de que a mudança para a Marina aumente a integração entre moda e negócios nesta edição, já 
que os dois eventos dividirão espaço comum.  
 
Mais de 150 marcas, entre grifes, novos criadores e pólos de moda do Rio e de outros seis 
estados, mostrarão sua produção para cinco mil lojistas especializados de todo o Brasil e 15 
compradores internacionais de dez países: Canadá, Venezuela, Uruguai, EUA, Japão, Reino 
Unido, França, Inglaterra, Austrália, Espanha e Bélgica. Mas o número de negociantes 
estrangeiros pode chegar a 90 extra-oficialmente. Marcas como a Kenzo Paris, a belga Princess 
NV e a Barneys de Nova York desembarcam na cidade para encontros com expositores.  
 
Ao abrir o Fashion Rio, ontem no Hotel Glória, a diretora-geral do evento, Eloysa Simão, frisou 
a importância da inserção do mundo da moda no meio empresarial, como forma de viabilizar a 
competição no mundo globalizado. 
 
"Se não pensarmos na moda como negócio não vamos sobreviver. Os designers e estilistas 
terão que trabalhar para as grandes empresas ou trabalhar em negócios muito pequenos. Não 
há no Brasil um curso que prepare executivos para trabalhar com o valor agregado intangível 
que é presente dentro de empresa de moda", disse ela destacando a importância da 
participação da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) no Fashion Rio. O 
presidente da Federação, Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, destacou que a indústria de moda e 
confecção é a terceira maior empregadora do estado, com 51 mil pessoas, das quais 70% 
mulheres de comunidades de baixa renda. "O setor de moda é o terceiro setor da economia do 
Rio, por isso a enorme importância de um evento como esse. Esperamos superar em cerca de 
20% o volume comercializado na última edição, ultrapassando os R$ 400 milhões", projetou. 
Na última edição de primavera-verão, em junho do ano passado, as vendas para o mercado 
interno somaram R$ 360 milhões e as exportações projetadas para os 12 meses seguintes 
ficaram em US$ 10 milhões. Gouvêa Vieira foi enfático em afirmar que a Firjan pretende 
promover negócios, não fazer negócios e que o evento não está à venda. 
 
Marcas consagradas como Maria Bonita Extra, Tessuti, Agilitá, Sacada e Mara Mac/Mariazinha 
marcam presença no evento mais uma vez. Dando continuidade à parceria realizada entre 
Firjan e Sebrae, o Fashion Business recebe 19 pólos de confecção - dos quais 10 do Rio de 
Janeiro - e mais quatro novas ONG´s que apresentarão diversos tipos de produtos, de moda 
íntima a bijuterias.  
 
A segunda parte da exposição Rio Histórias da Moda, iniciada na edição de janeiro, terá 
continuidade. Dessa vez serão homenageados os estilistas Marcos Sabino, Andrea Saletto, 
David Azulay, Alice Tapajós, Antonio Bernardo, Mary Zaide, Marco Rica, Márcia Pinheiro e Mara 
Mac, responsáveis pela construção da moda carioca desde os anos 70 e 80. 
 
A mostra primavera-verão 2006/2007 terá a participação de sete estados brasileiros, além do 
Distrito Federal. Do Estado do Rio de Janeiro, empresas de sete regiões estarão presentes. 
Participarão empresas de Sergipe, Goiás, Pará, Minas Gerais e Distrito Federal e os estados 
incluídos no projeto do Ministério de Desenvolvimento Agrário - Maranhão, Mato Grosso do Sul 
e Pará. 
 
 



 
Abit aponta ano ruim para a indústria têxtil em 2006 
 
Os números do primeiro trimestre apontam que este ano pode ser pior para a indústria têxtil e 
de confecção, segundo o superintendente executivo da Associação Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção (Abit), que divulgará os dados nesta quinta-feira. Em 2005 as exportações do 
setor têxtil cresceram 5%, chegando a US$ 2,2 bilhões. Com importações de US$ 1,5 bilhão, o 
saldo comercial têxtil se manteve em US$ 700 milhões. "As variáveis macroeconômicas como 
os juros e o câmbio têm dificultado a evolução positiva de nossa indústria", reclamou. No dia 
08 de junho a Abit assinará, no Fashion Rio, um acordo com a Associação Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI) para desenvolver projetos para a cadeia produtiva de 
têxteis e confeccionados. "É uma prova clara de que o governo reconhece a competitividade e 
a importância do setor e também que é portador de futuro em termos de participação do 
Brasil. O primeiro projeto será o de roupas profissionais", adiantou Pimentel. 
 
Segundo dados da Abit, a indústria têxtil emprega aproximadamente 1,4 milhão de 
trabalhadores brasileiros (é o segundo setor que mais emprega) e responde por 13% do PIB 
nacional. De acordo com o Instituto de Estudos de Marketing Industrial, são 7,5 bilhões de 
peças de vestuário por ano, distribuídos nos 150 mil pontos de venda em todo o território 
nacional.  
 
O Brasil é o quarto mercado mundial, com consumo de 35 peças por ano (contra 26 na década 
passada).O setor possui um faturamento de cerca US$ 24 bilhões anuais e 22 mil empresas - 
destas, 80% são micro e pequenas.  
 
Organizado por Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 
 
Leia mais 
 
Exportação da moda do Rio, na contramão da brasileira, cresce 1,38%  
 
O estado do Rio exportou US$ 5,56 milhões em produtos de moda no primeiro trimestre deste 
ano, crescimento de 1,38% sobre o mesmo período do ano anterior. Apesar de pequeno, o 
resultado foge da tendência nacional de retração das vendas do setor. De janeiro a março as 
exportações brasileiras de moda registraram queda de 16,65%, somando US$ 71,1 milhões, 
de acordo com pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). Maior 
exportador de vestuário do País, o estado de São Paulo teve uma queda de 20,69% nas 
exportações dos três primeiros meses do ano, que chegaram a US$ 25 milhões. A Firjan 
aponta a valorização do real frente ao dólar como a principal responsável pela redução das 
exportações brasileiras, por tornar os produtos nacionais mais caros para a venda externa. O 
quadro afeta especialmente os produtos de baixo valor agregado, que têm no preço seu 
principal atrativo. Na avaliação da Federação, o Rio conseguiu manter seu crescimento pelas 
características da moda fluminense, que prioriza produtos diferenciados e de alta qualidade, 
resultando em um maior valor agregado e tornando a moda carioca menos suscetível às 
variações cambiais.  
 
O valor agregado das exportações fluminenses de moda alcançou US$ 62,47 por quilo no 
primeiro trimestre, um crescimento de 20,46% em relação ao mesmo trimestre de 2005. Com 
este resultado, o Rio de Janeiro mantém a liderança nacional em agregação de valor nos 
produtos de moda, seguido pelo Rio Grande do Sul, que apresentou preço médio de US$ 44,71 
por quilo e São Paulo, de US$ 25,62 por quilo. 
 
Valor agregado da moda brasileira foi de US$ 21,93/Kg 
 
O valor agregado da moda brasileira neste período foi de US$ 21,93 por quilo. O valor 
agregado é obtido pela comparação do valor total exportado em razão do peso das 
exportações, a partir da qual se obtém um preço de referência para cada quilo exportado de 
um produto ou conjunto de produtos.  



 

 
 
A moda fluminense foi exportada para um total de 44 destinos no primeiro trimestre. Os 
Estados Unidos foram os principais compradores do vestuário produzido no estado, com 34% 
do total vendido. Portugal (14%), Itália (13%), Argentina (7%), Chile (5%), Espanha (3%) e 
Japão (3%), também tiveram participação significativa.  
 
A venda para países como Grécia, Antilhas Holandesas, Alemanha, Martinica, Suíça, Bélgica, 
Reino Unido, Ilhas Marianas do Norte, Nova Zelândia mostra o esforço para a diversificação de 
mercados.  
 
O ranking de produtos de maior valor agregado realizado pela Firjan destaca que dez itens 
representam 56,14% das exportações de moda fluminense. As saias e camisolas fabricadas no 
Rio são os produtos que apresentam a maior variação em relação à média Brasil. Elas são 
vendidas, respectivamente, com valor de US$ 293,92 por quilo e US$ 154,17 por quilo, contra 
US$ 18,48 por quilo e 18,62 por quilo no País. 
 
Estado tem evoluído como exportador de moda e vestuário 
 
Segundo João Paulo Alcantara Gomes, responsável especialista em projetos da Firjan e 
responsável pela pesquisa, o Rio tem evoluído como exportador de moda e vestuário.  
 
"Em 2005 o estado ficou atrás apenas de São Paulo e Santa Catarina, com exportações 
estimadas em US$ 19 milhões, cerca de 6% das exportações nacionais", afirmou ele.  
 
Ele destacou que em 2005 o produto fluminense apresentou maior valor agregado, de US$ 51 
por quilo, contra uma média nacional de US$ 18,8.  
 
A Firjan apurou ainda o aumento na arrecadação de ICMS pelo setor de moda no estado. Entre 
2000 e 2005 a variação foi de 71,11% acima da inflação medida pelo IPC-RJ, índice utilizado 
pela Secretaria da Receita do Estado do Rio de Janeiro.  
 
O aumento real na arrecadação foi de 8% no período, apesar da redução da alíquota de 19% 
para 2,5% no ano passado para produtos do setor têxtil e vestuário.  
 
Mesmo com o novo índice de recolhimento, determinado pelo Governo do Estado para 
fortalecer o setor, a arrecadação continuou a subir. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 jun. 2006, Economia, p. A-8. 


