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Reunião do Colegiado Setorial de Moda 1 

- Manhã -  2 

 3 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 4 

 5 

Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gustavo. Eu coordeno o Conselho Nacional 6 

de Política Cultural. Este Grupo de Trabalho, para nós, é muito bacana e 7 

importante, porque é o Grupo que vai pensar o Colegiado Setorial da Moda. Hoje 8 

temos uma agenda extensa – vamos discutir alguns pontos, desde o que vem a ser 9 

o Conselho, quais as suas atribuições, passando pelo Plano Nacional de Cultura e 10 

por todo o processo de discussão que fizemos com a sociedade. A idéia é chegar 11 

ao final do dia com uma agenda de trabalho. Tudo será gravado e registrado e vai 12 

para o site do Ministério, o que acaba se tornando, então, um documento público de 13 

consulta para todos. Quero começar pedindo para que abram suas pastas para 14 

verem o material que separamos para embasar essa discussão. Só que antes quero 15 

dizer – e o Marcelo lembrou bem... O Marcelo será o coordenador do Conselho 16 

também. Ele lembrou que seria bom se fizéssemos as apresentações. Eu agradeço 17 

a participação de todos vocês, entre titulares de suplentes – estão todos presentes. 18 

Poderíamos começar pelo Vladmir, para que ele faça uma breve saudação. 19 

 20 

O Sr. Vladmir Sibylla Pires (Diretor de Relações Corporativas – OSKLEN): 21 

 22 

Bom dia a todos. Agradeço o convite feito. Na verdade foi ao meu Diretor Oscar, 23 

mas ele não pôde vir e eu, como relações corporativas do Grupo, vim para 24 

representá-lo. Resumidamente, sou museólogo de formação. Minha área não é 25 

moda – eu caí na moda de pára-quedas. Sou do outro lado da área de Cultura. 26 

Estou na OSKLEN há dez anos. Fui Gerente de Marketing por seis anos, e há três 27 

tive a responsabilidade de trabalhar essa cultura toda do nosso universo. Então eu 28 

vim para me dedicar agora a trazer tudo isso para dentro da estrutura. A área de 29 

relações corporativas tem essa dimensão, entre outras, de cuidar do funcionário 30 

interno e da cultura interna. Basicamente é isso. 31 

 32 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 33 
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Bom dia. Sou Viviane Martins. Antes da minha estada na INBRACULTMODE 34 

(Instituto Brasileiro de Cultura, Moda e Design)... Na realidade ele é o fruto do 35 

trabalho do Robert Guimarães e do Fernando Molinari na Feira Hype e no Prêmio 36 

Rio Moda Hype, e também no Roda da Moda, que é o portal. Eu estou 37 

representando o Robert. Sou uma militante do movimento social há dezessete anos 38 

– desde os treze, pois agora tenho trinta –, passando pela criação da COMB na 39 

Ação Comunitária do Brasil, pela Liga Urbana de Basquete e pelo movimento do 40 

Hip Hop (ligado à moda), após reação, no Catumbi, do Trabalho da Arte e Indústria 41 

na FERJAN (área de responsabilidade social), com a Flavinha e todo o pessoal, e 42 

ainda com a Eliana Marinho e com o pessoal da Márcia Manhãs no SEBRAE. 43 

Então, na verdade sou da área de desenvolvimento institucional do 44 

INBRACULTMODE, que fomenta os novos designers. Estamos tentando fazer um 45 

elo para que se descentralize a política na área de Moda do Brasil. O Prêmio Rio 46 

Moda Hype tem uma abrangência internacional. Acho importante frisar isso. E, com 47 

essa mudança do Fashion Rio, algumas conversas já foram feitas, mas mais do 48 

nunca eu gostaria de (com esta apresentação) frisar a importância do Prêmio Rio 49 

Moda Hype como um prêmio que descentraliza a política cultural na área de Moda 50 

no Brasil e dá acesso aos novos estilistas. Mais do que tudo isso, agora, em janeiro 51 

de 2010, se pensa em colocar duas questões do prêmio, que são o resgate e a 52 

tradição do Brasil como um todo, e a qual a responsabilidade social que esses 53 

novos designers têm para com o país e para com o meio ambiente. É isto: a 54 

INBRACULTMODE é o resultado da  Hype Arte e Produções, da Feira Hype, que é 55 

uma feira conhecida no Rio de Janeiro, e do Prêmio da Moda Hype. 56 

 57 

O Sr. Thiago Borges (Vice-Presidente da AREZZO): 58 

 59 

Bom dia a todos. Meu nome é Thiago Borges e eu trabalho na Arezzo desde o 60 

segundo semestre de 2008. Hoje, na Arezzo, temos alguns benefícios que são 61 

oriundos do Ministério da Cultura e da própria Lei Rouanet, da própria lei dos bens 62 

sobre pesquisa e desenvolvimento que estamos tentando entender um pouco como 63 

uma empresa de moda que investe em pesquisa e desenvolvimento – como 64 

podemos nos beneficiar com essas leis. Estou representando o Anderson Lima, que 65 

não pôde participar hoje, por estar fazendo o lançamento da nossa Coleção de 66 

Verão, mas nas próximas reuniões ele, com certeza, fará parte do grupo. 67 
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O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 68 

 69 

Bom dia. Sou Paulo Borges da São Paulo Fashion Week e da Fashion Rio. É um 70 

prazer estar aqui discutindo sobre este Plano Nacional de Cultura que pensa em 71 

Moda como algo no comportamento, na estética, na inovação e no 72 

desenvolvimento. É uma conversa antiga, uma conversa que tivemos com o anterior 73 

Ministro da Cultura, o Gilberto Gil, e também com o Ministro Juca. Acho que é um 74 

avanço que podemos destacar. Temos que correr muito para fazer com que as 75 

coisas realmente fiquem realinhadas no que tange à força que a indústria da Moda 76 

tem no país, de incluir e de difundir. Acho que é nisso que precisamos trabalhar. 77 

 78 

A Sra. Clarissa Biasson Guimarães (Associação Brasileira de Estilistas): 79 

 80 

Meu nome é Clarissa. Eu trabalho na Associação Brasileira de Estilistas. Na 81 

verdade estou aqui representando a Mires Lama, que foi convidada para esta 82 

reunião, mas não pôde vir por estar fora do país. Trabalho na ABEST há quatro 83 

anos e também caí de pára-quedas na Moda, porque sou economista, só que já 84 

estou inserida neste campo da Moda. 85 

 86 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 87 

 88 

Sou Eliana e sou administradora e advogada. Fiz pós-graduação no terceiro setor. 89 

Então fiz a ECA no Mackenzie e tenho uma visão um pouco diferente sobre Moda 90 

do que o mercado vê. E aí estou em uma briga com o Ministério há uns nove anos. 91 

Fui uma das colaboras na gestão Fernando Henrique. Nos oito anos fui palestrante 92 

pelo Ministério da Cultura na Delegacia de São Paulo. Então conseguimos fazer 93 

uma convergência quando o Ministro Gilberto Gil tinha interesse em abrir mesmo o 94 

campo da Cultura, não sendo tão reservado. Tivemos várias conversas e hoje 95 

estamos aqui como conseqüência disso tudo. Agradeço ao Gustavo e, apesar de o 96 

Ministro Gil e o Ministro Juca terem feito essa convergência, o Gustavo está 97 

fazendo com que ela aconteça. Obrigada. 98 

 99 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 100 

 101 
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Sou Graça Cabral, relações institucionais do São Paulo Fashion Week e Vice-102 

Presidente do Instituto Nacional de Moda e Cultura (INMOD). Sou Jornalista de 103 

formação, mas faz muito tempo que caí de pára-quedas na Moda. No Instituto e no 104 

São Paulo Fashion Week nós sempre trabalhamos pensando na formação e na 105 

criação de uma Cultura de Moda no país, entendendo que o Brasil é um país muito 106 

novo, e que esta Cultura de Moda precisa ser trabalhada para levar a informação e 107 

também para incluir e gerar acesso. Então é um trabalho que fazemos há bastante 108 

tempo e, cada vez que se falava que moda é cultura, sempre assinamos embaixo. 109 

Foi uma coisa trabalhada do ponto de vista oficial. Assim, aplaudimos essa 110 

iniciativa. Quando o Ministro Gil esteve no São Paulo Fashion Week, disse isso na 111 

coletiva. Ele havia falado sobre o assunto antes, no encontro da Glória Kalil, e nós 112 

já tínhamos aplaudido de pé, por ser uma coisa sobre a qual concordamos e 113 

aplaudimos. 114 

 115 

A Sra. Goya Lopes (Designer): 116 

 117 

Bom dia. Eu sou Goya Lopes – da Bahia. Minha formação é em Artes Plásticas, 118 

com especialização em Design. Tenho uma empresa que considero ser criativa, 119 

pois tem uma referência afro-brasileira. Sou Diretora Geral da Associação Bahia 120 

Design e também Diretora de responsabilidade social do Sindicato. Tenho duas 121 

marcas e faço parte de um projeto do Governo do Estado, que é o Projeto Progredir 122 

– para reforçar novas marcas na Bahia. É um projeto estruturante no qual se junta 123 

designers e gestores em um curso que está sendo oferecido pelo IB MODAS. Há 124 

um projeto de, em 2010, mostrar novas marcas com a identidade da Bahia. 125 

 126 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 127 

 128 

Bom dia. Sou Carol Garcia. Estou aqui representando a Professora Elizabeth 129 

Guedes, Vice-Reitora da Universidade Anhembi-Morumbi. Eu trabalho nessa 130 

universidade há muitos anos – há mais de quinze – como professora. Minha 131 

formação é em Jornalismo e Comunicação. Minha área é, basicamente, a Educação 132 

de Modas. Tenho trabalhado não só no Brasil, mas em alguns outros países da 133 

América Latina, quer dizer, sou especialista em América Latina e em algumas 134 

universidades européias, mas sempre trabalhando com a moda produzida em tal 135 
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região. Nossa universidade é pioneira na formação de profissionais de moda no 136 

país, e acreditamos que a moda seja comunicação futura, pois ela é um espaço 137 

vinculador, ou seja, estabelece a criação de vínculos entre vários setores, entre as 138 

pessoas. Ela funciona assim, como uma forma de expressão da sociedade, para 139 

que esta coloque seus elementos mais importantes e mais marcantes em um 140 

espaço de diálogo com o outro. Então para nós é, realmente, muito especial estar 141 

neste encontro e neste grupo. Gostaríamos de agradecer ao Gustavo, não só pelo 142 

convite, mas pela possibilidade de estar representando a Professora Elizabeth, que 143 

hoje está recebendo o Ministério da Educação em São Paulo e não pôde estar 144 

conosco. E também a toda equipe do São Paulo Fashion Week, que são os nossos 145 

parceiros de trabalho. Sabemos que estamos aqui por indicação desses parceiros 146 

com quem estamos trabalhando há um bom período, e queremos prosseguir de 147 

maneira cada vez mais intensa, sempre acreditando nessa idéia de vinculação entre 148 

os setores, para podermos trabalhar em harmonia e com o foco definido. É 149 

importante para a Academia formar profissionais que vão ingressar nesse mercado, 150 

de acordo com as necessidades do mercado e ainda da expansão da marca Brasil 151 

fora do país. Esse fortalecimento passa sim pela Educação e é nosso papel ouvi-los 152 

e buscar adequar os processos formativos. Obrigada, uma vez mais, pela 153 

oportunidade de estar com vocês. 154 

 155 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador do CNPC): 156 

 157 

Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marcelo Veiga e faço parte da 158 

Coordenação do Conselho. Vamos falar um pouco aqui que o Conselho é um órgão 159 

bem grande, pois tem o plenário e os Colegiados Setoriais, sendo esta uma das 160 

pautas da nossa reunião de hoje. Juntamente com o Gustavo faço a coordenação e 161 

minha área de formação é Direito. O que me traz à Cultura é o meu mestrado em 162 

Direitos Humanos, com um recorte para a diversidade cultural. 163 

 164 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 165 

 166 

Vamos então ao material. O primeiro material sobre o qual gostaria que vocês 167 

dessem uma olhada é o relatório de atividades do Conselho, que depois vai virar 168 

uma publicação bacana. É uma compilação do trabalho de 2007 e de 2008 do 169 
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Plenário do Conselho. Para vocês terem uma idéia sobre para que serve o 170 

Conselho, sobre qual seria a sua funcionalidade, ele é uma estrutura vinculada ao 171 

Ministério da Cultura, o maior Conselho da nossa estrutura, e é composto de forma 172 

paritária, ou seja, o Estado e a sociedade civil compõem-se de forma semelhante. 173 

São cinqüenta e dois membros do Conselho, sendo a metade da sociedade civil e 174 

outra metade do Estado. Ao longo do ano passado nós resolvemos amplia-lo – e 175 

discutimos sobre isso com o plenário. Nessa ampliação se insere a Moda. Então ela 176 

fará parte agora do Colegiado, do Plenário do Conselho, com representação 177 

permanente e tal. Aí vocês vão se acostumando um pouco com essa lógica de 178 

funcionamento do espaço Colegiado. Ele é diferente de outras organizações que já 179 

existem na Esplanada, e que já dialogam com vocês. Por exemplo, o MDIC tem um 180 

Conselho também, ou tem um Fórum, na verdade. O Marcelo vai falar sobre isso 181 

conosco, pois esteve presente na última reunião. É importante vermos que são 182 

espaços diferentes. Então eles estão muito preocupados com o desenvolvimento 183 

econômico do segmento – da cadeia produtiva da moda e assim por diante. Nós 184 

não temos tanto tal preocupação, quer dizer, também é uma preocupação, mas 185 

estamos mais ligados ao lado artístico e cultural da moda. As discussões no 186 

Plenário têm mostrado muito isto: temos chamado Ministros para fazerem aberturas 187 

juntamente com o Ministro Juca – o Ministro Fernando Haddad, o Ministro Tarso 188 

Genro, o Ministro Samuel Guimarães (do Itamaraty), e o tema do discurso deles é 189 

sempre a relação da Cultura com o Ministério das Relações Exteriores, com a pauta 190 

“Agenda Internacional do Brasil”, a relação entre Cultura e Educação, a relação 191 

entre Cultura e Justiça... Tudo isso tem sido muito importante para que comecemos 192 

a consolidar também uma visão, dentro da Esplanada, de que Cultura faz parte de 193 

tudo e na verdade dialoga com qualquer das outras atribuições dos outros 194 

Ministérios. Então temos Cultura e Saúde, qualidade de vida e por aí vai. O trabalho 195 

no Plenário tem sido importante ainda para politizar o segmento cultural. Sabemos 196 

que a Cultura é tão diversa, que às vezes perdemos a dimensão política que a 197 

Cultura tem (e que é tão relevante). Essa organização que estamos constituindo 198 

agora, nesta gestão, do Conselho Nacional com a participação da sociedade civil 199 

em que seus membros são eleitos, tudo isso ajuda a institucionalizar a Cultura 200 

também. Assim como outros segmentos do Governo, como a Saúde, em que cada 201 

um dos Ministérios tem um Conselho e tem uma Conferência discutindo sobre 202 

política pública, que está consolidando o seu sistema nacional, a Cultura também 203 



8/111 

está seguindo esses passos, mas com um elemento diferente que, em minha visão, 204 

é um elemento dinamizador de todas essas outras formas de organização. A 205 

Cultura é muito dinâmica e tem uma organização política diferente. A Saúde, por 206 

exemplo, já tem há trinta anos uma Conferência, já tem segmentos organizados de 207 

muito tempo. E a Cultura entra um pouco para “bagunçar” isso. Essa contribuição 208 

que temos a dar para tal organização política vai acrescentar – e muito – a cultura 209 

política nacional. Então, a forma como estamos constituindo o Conselho, as 210 

linguagens representadas, os Colegiados Setoriais... Depois vou passar aqui como 211 

funciona e para quê serve cada Colegiado. Tudo isso é muito inovador, muito 212 

diferente, pois não temos nada parecido nesse aspecto. Imagino que as discussões 213 

aqui vão girar um pouco entre o conceitual, entre o prático, entre os desejos que 214 

gostaríamos que se consolidassem ao longo do tempo, o papel do Estado na 215 

Cultura (que é super delicado). Não pode haver muita interferência do Estado, 216 

senão vira dirigismo, mas ele também tem um papel. Assim, queremos chegar 217 

juntos com vocês na definição do papel do Estado neste campo. Aonde começa o 218 

papel do Estado e aonde termina? Aonde começa o papel do mercado? Aonde 219 

começa o papel da sociedade civil? Gostaríamos de consolidar tudo isso em um 220 

plano, que é o Plano Nacional de Cultura – este que está na frente de vocês. 221 

Queremos consolidar, com este Colegiado, o Plano Setorial da Moda. Vamos ter o 222 

Plano Nacional de Cultura, um amplo documento de diretrizes gerais, e embaixo 223 

dele temos os Planos Nacionais Setoriais. Já avançamos bastante na construção do 224 

Plano Nacional da Dança, no Plano Setorial do Teatro, no Plano Setorial das Artes 225 

Visuais, e queremos agora consolidar isto aqui com vocês. No fundo, o que é o 226 

Plano? É uma pactuação inédita de papéis. Então, o Estado, a sociedade, o 227 

mercado... Vamos pactuar e chegar a um denominador comum. Como a Eliana 228 

colocou, a definição – no caso – da Moda é muito importante. Moda é Cultura? É! O 229 

Ministro Gil vinha falando, o Ministro Juca confirmou isso por várias vezes. Mas 230 

sabemos que os Ministros passam e que o importante mesmo é consolidarmos isso 231 

em lei. O Plano Nacional de Cultura é um Projeto de Lei que tramita hoje na 232 

Comissão de Educação e Cultura. Ao Plano Nacional de Cultura estão atrelados os 233 

Planos Setoriais. Independentemente de quem governar, isso vira lei e se consolida 234 

como um marco legal, modernizando a legislação que influencia a atividade cultural 235 

e que influencia a Moda, por exemplo. Uma das grandes tarefas que temos é a de 236 

pensar em uma agenda política que consolide o Plano Setorial da Moda, o qual está 237 
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vinculado ao Plano Nacional de Cultura. São muitas as tarefas que esperamos 238 

fazer, juntamente com vocês, ao longo do nosso trabalho. O Colegiado Setorial – no 239 

qual já colocamos as atribuições – é um espaço de formulação, de reflexão, de 240 

monitoramento e de avaliação dessas políticas públicas de Cultura. Assim como o 241 

Plenário faz isso de uma maneira mais ampla, nós vamos discutir aqui sobre quais 242 

as políticas que o Governo e os Ministérios têm feito para a Moda, se isso tem 243 

funcionado, o que está faltando... Quando consolidarmos a estrutura do Colegiado, 244 

vamos convidar também outros Ministérios para participarem, como o MDIC e 245 

outros Ministérios que, se vocês avaliarem, são fundamentais para participarem do 246 

plenário. O formato do Colegiado, para que vocês tenham uma idéia, compõe-se de 247 

quinze membros. São quinze da sociedade civil e cinco do Governo. O Grupo de 248 

Trabalho vai preparar a estrutura anterior à constituição do Colegiado. Quando 249 

avaliarmos que de fato chegamos a um grau de maturidade, quando já tivermos 250 

definido sobre qual seria a composição ideal, sobre quem seriam os parceiros a 251 

serem convidados, aí levaremos tal discussão ao Plenário, que consolida, e aí 252 

transformamos o Grupo de Trabalho em um Colegiado Setorial. Vamos discutindo a 253 

respeito e, com o tempo, vamos equalizando as informações também. Para que 254 

vocês tenham uma idéia, temos hoje seis Colegiados funcionando: o Colegiado 255 

Setorial do Teatro, da Dança, do Circo, das Artes Visuais, do Livro e Leitura, e 256 

Música. Temos quatro Grupos de Trabalho que estão funcionando e que vão se 257 

constituir em Colegiados ao longo de 2009: o Grupo de Trabalho de Cultura 258 

Popular, de Cultura Indígena, de Moda e de Arte Visual. Já reunimos dois Grupos 259 

de Trabalho na semana passada, estamos nos reunindo com vocês hoje, e na 260 

próxima semana vamos fazer o de Arte Digital. Como foi a reunião do GT, tanto de 261 

Cultura Popular como de Cultura Indígena? Eles estão muito preocupados – e com 262 

razão – em elaborar seu Plano Setorial. Ao mesmo tempo em que estamos 263 

discutindo sobre a constituição, sobre o regimento interno, já estamos discutindo 264 

sobre o embrião do Plano Setorial deles – de Cultura Popular e de Cultura Indígena. 265 

Qual o objetivo desse embrião e que tipo de material precisamos consolidar para 266 

termos, assim como o Plano teve, um Caderno de Diretrizes para o Plano Setorial 267 

da Moda? Precisamos chegar a alguns denominadores comuns, a algumas grandes 268 

diretrizes que funcionariam como elementos para a discussão pública da política da 269 

Moda. É isto o que temos de buscar aqui: temos que envolver mais parceiros e 270 

começar a consolidar também algumas discussões em torno do que seria uma 271 
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política nacional para a Moda. Uma vez consolidado um documento, assim como o 272 

Caderno ele vira um elemento para discussão pública. Vamos divulgar isso para 273 

todos e vamos montar um espaço de discussão sobre o Plano Setorial. Vamos 274 

participar de outros que nem organizamos, mas que a sociedade organiza, e a idéia 275 

é irmos consolidando... Temos como meta, até o meio do ano que vem, aprovar o 276 

Plano Setorial da Moda. E é muita coisa em pouco tempo! Já temos o Caderno de 277 

Diretrizes para o Plano Setorial do Circo, do Teatro, enfim, sobre esses já estamos 278 

praticamente consolidados. Vamos levar isso para discussão pública, vamos 279 

distribuir, fazer seminários, participar dessas discussões... A idéia é a de que no fim 280 

do ano façamos um grande seminário nacional para cada uma das linguagens, para 281 

depois votar no Plano Setorial de cada uma dessas linguagens. A meta que o 282 

Ministério está trabalhando é: 2009 – concluir o Plano Setorial do Teatro, o Plano 283 

Setorial da Dança e assim por diante. E tudo isso já como apêndice do Plano 284 

Nacional que tramita no Congresso. Nossa expectativa é a de que o Plano Nacional 285 

seja votado até, no máximo, em julho do ano que vem. Ele, hoje, está na Câmara, 286 

depois vai para o Senado e volta para a Câmara – se houver modificação. Aí o 287 

Brasil terá o seu primeiro Plano Nacional de Cultura. E ainda devemos correr com 288 

nossos projetos nestes Grupos de Trabalho para que, no final do ano que vem, já 289 

tenhamos todos esses planos articulados com o Plano Nacional. Assim, é muito 290 

importante que avaliemos essa agenda de discussão aqui com vocês. Quais são os 291 

espaços que vamos organizar? De quais espaços vamos participara para discutir 292 

esse documento, que é tão importante para a Moda? Tudo isso faz parte da agenda 293 

de trabalho que vamos montar hoje com vocês – uma agenda que será para o ano 294 

inteiro. Temos, ordinariamente, duas reuniões de cada Grupo de Trabalho por ano. 295 

Mas, extraordinariamente, podemos convocar um grupo bem maior de reuniões, na 296 

medida em que formos avaliando (juntamente com vocês) as necessidades, como: 297 

“olha, precisamos consolidar o documento e, para tanto, precisamos ter mais uma 298 

reunião”, e por aí vai. A nossa idéia é a atenção entre o universal e o particular – 299 

sempre. Os Grupos têm uma organização similar, mas podem, eventualmente, 300 

surgirem necessidades específicas para fundamentarmos. O importante (de novo) é 301 

termos como meta, além da consolidação do Grupo de Trabalho e de transformá-lo 302 

em um Colegiado, fechar o Plano Setorial da Moda até a metade de 2010. Quero 303 

apenas colocar mais uma questão antes de passar a palavra ao Marcelo: uma vez 304 

que temos o Caderno de Diretrizes, o que vamos fazer com ele? Vamos realizar as 305 
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discussões públicas em todo o Brasil. Sobre as diretrizes que consolidamos no 306 

documento. Para que vocês tenham uma idéia, aqui, no caderninho amarelo do 307 

Plano vocês podem ver o que fizemos ao longo de 2007 e 2008 no Plano Nacional 308 

de Cultura, que é um pouco do que queremos fazer com cada um dos Planos 309 

Setoriais também. Consolidamos o documento e partimos para a discussão nos 310 

Estados. Mas a estrutura será diferente, pois não precisaremos fazer um seminário 311 

em cada Estado. A idéia é fazer seminários regionais ou um grande seminário 312 

nacional, ou mesmo dois: um em que apresentamos as diretrizes para que as 313 

pessoas levem as discussões e os materiais para os Estados. Depois fazemos 314 

novamente um seminário, no ano que vem, para compilarmos e recebermos todas 315 

as contribuições com o objetivo de fecharmos um documento. Aqui vocês podem 316 

ver como foram as discussões em cada um dos Estados. Em Belo Horizonte houve 317 

a primeira discussão, depois no Ceará... Em cada um desses Estados as diretrizes 318 

foram sendo discutidas, alteradas, sendo que novas diretrizes foram incluídas e 319 

outras retiradas. E o que estamos fazendo hoje, depois de terminado todo esse 320 

processo, é sistematizando todas as contribuições, consolidando-as em um Projeto 321 

de Lei. No caso do Plano Setorial da Moda, não vamos precisar formatar isso, 322 

mesmo porque ele está vinculado a uma estrutura maior, a um marco legal mais 323 

amplo, que é o Plano Nacional. Tem sido um grande desafio o fato de pensarmos 324 

as políticas públicas para a Cultura (aqui, no caso, para a Moda) no curto, médio e 325 

longo prazo. Isso exige um grau de maturidade e de discussão de alto nível, o que a 326 

sociedade tem se mostrado muito disposta a fazer – foi a grande contribuição dos 327 

seminários do Plano. No começo, quando pensamos em consolidar esse 328 

documento, fazendo seminários em todos os Estados, a primeira questão que 329 

surgiu foi: “o que vai sair desses seminários? Que tipo de discussão se vai 330 

fomentar? Qual o debate que vamos suscitar a partir desse Caderno na 331 

sociedade?” Então algumas pessoas imaginaram que no começo viriam demandas 332 

como: “olha, eu tenho um projeto no Ministério que não está aprovado...” Aí tudo 333 

viraria um grande mercado. Mas não foi isso o que aconteceu – ocorreu exatamente 334 

o contrário. Eu me lembro muito bem do primeiro seminário. Eu era coordenador do 335 

Plano em Belo Horizonte, e uma pessoa do Grupo de Trabalho em que eu estava 336 

disse assim: “Ah, Gustavo, queremos consolidar a contribuição do Estado de Minas 337 

Gerais. Temos que defender os interesses de Minas”. Na visão dessa pessoa isso 338 

era importante. Eu fiquei preocupado, só que no dia seguinte tal pessoa falou: “não, 339 
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a idéia da discussão não é essa! O que temos de fazer é contribuir para uma 340 

discussão nacional de Cultura, o que o Estado, o Governo Federal vai fazer, o que 341 

os Estados e os Municípios vão fazer?” Ou seja, o que o Estado Brasileiro vai 342 

consolidar como política pública para cada um dos segmentos? Pronto! Aí mudou o 343 

rumo da conversa. Assim, o que vimos depois foram discussões de alto nível sobre 344 

experiências concretas de participação do Estado na vida cultural das cidades e dos 345 

Estados. O que o Governo Federal deveria fazer, como o mercado tem contribuído 346 

com cada uma das vivencias colocadas pelas pessoas? Tudo isso foi fundamental 347 

para amadurecermos o Plano. Então o documento começou de um jeito, e ele hoje 348 

se encontra muito mais rico, muito mais consolidado... E o mais importante de tudo: 349 

ao longo desse tempo fomos articulando os segmentos da sociedade. Desta forma, 350 

se ele era um documento do Estado, provocativo e tal, com contribuições da 351 

sociedade. Só que este documento aqui é, majoritariamente, uma opinião do 352 

Estado. O que está saindo é diferente – é um documento de pactuação, no qual a 353 

sociedade e o Estado, enfim, os atores políticos de peso se posicionaram. É essa a 354 

grande inovação do Plano. É por isso que queremos aproveitar essa experiência 355 

geral e construir com vocês os Planos Setoriais. Seria pensarmos essa agenda 356 

política que tem um ano – não é muito tempo –, sobre quais os atores que vamos 357 

envolver, quais os espaços de discussão que vamos organizar, quem são os 358 

parceiros da sociedade civil que podem organizar espaços semelhantes, como 359 

vamos divulgar esse Plano... A idéia é que, no final, toda a comunidade da Moda se 360 

enxergue neste documento, e esse é o grande desafio. Ao mesmo tempo em que a 361 

comunidade se enxerga, ela diz assim: “eu participei deste documento e ele é 362 

exatamente o que precisamos!” E que o Estado também diga: “vamos fazer estas 363 

ações aqui no curto prazo, ou seja, até o final de 2010 algumas ações têm que estar 364 

consolidadas”. No fim de 2014 todas essas outras ações deverão estar 365 

consolidadas. Em 2018 ou 2019, na verdade, quando o Plano se encerra (são dez 366 

anos), teremos de chegar aqui. Vamos consolidar no documento este pensamento 367 

de curto, médio e longo prazo, e aí ele passará a ser a política para o segmento. 368 

Em vez de ser a vontade de uma gestão (o que é hoje), ele passará a ser um 369 

documento para o Estado Brasileiro. Duas gestões, pelo menos, vão passar pelo 370 

Ministério da Cultura e pela Presidência da República com este plano vigente. 371 

Quando o novo Ministro da Cultura, independente de quem ganhar a eleição no ano 372 

que vem, assumir, ele vai saber que para a Moda, por exemplo, as pessoas estão 373 
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pensando isso – “então eu já tenho um documento básico”. Se o cara quiser fazer 374 

uma coisa totalmente diferente, além de ter que dialogar conosco, ele terá que 375 

dialogar com o Parlamento – porque isso virou lei –, e ainda com o Poder Judiciário. 376 

E poderemos dizer: “não, isto aqui é lei e agora independe da sua vontade!” Ele terá 377 

de, pelo menos, começar a consolidar o que está aqui. Acho que temos maturidade 378 

para poder consolidar tudo isso e, mais do que isso, temos vontade política – por 379 

isso está todo mundo aqui. Ter como prioridade a consolidação de um documento 380 

como este passa a ser uma novidade em um segmento que até então, como é o 381 

caso da Moda, vem fazendo as coisas independentemente do Estado. Vocês já 382 

consolidaram tanta coisa! Com esta novidade, que é termos o Estado como 383 

parceiro, e não como um ser autoritário que diz assim: “vocês estão fazendo isso, 384 

mas vamos fazer de outra forma”... Não! O Estado estará pactuando com vocês. Ele 385 

dirá: “bem, vocês estão fazendo isso, mas e se fizermos isso...” E por aí vai. O mais 386 

importante é começarmos a pensar em como o Estado vai se moldar para atender 387 

às necessidades da Moda e, de um modo geral, da Cultura. Hoje temos, por 388 

exemplo, a FUNARTE, que dialoga com as linguagens consolidadas – teatro, circo 389 

e tal. A primeira questão que vai surgir aqui será: “com qual instituição do Ministério 390 

da Cultura vamos dialogar?” E é interessante, porque a Moda, na verdade, está 391 

sempre tencionando – e ela muda! Assim, do ponto de vista dinâmico, é um 392 

segmento que está na ponta. O Estado não consegue acompanhar isso, mas terá 393 

que criar instituições para dialogar e, na medida do possível, ir construindo 394 

parcerias. Neste sentido, se pensarmos no Estado, se pensarmos que daqui a dez 395 

anos o plano será isso, estaremos pensando não somente no Estado de hoje. Qual 396 

será o Estado que queremos ter em 2019? A Moda, então, pode dar uma 397 

contribuição inenarrável. Acho que seja este o segmento que pode contribuir mais 398 

para a atualização do Estado. Ele vem mudando de um jeito, o Ministério da Cultura 399 

vem mudando de um jeito... Muita gente falava que nós tínhamos criado o Ministério 400 

da Cultura, mas ele existe há mais de dez anos e nós demos um novo formato a 401 

ele. Só que não se atende ainda às necessidades da Cultura para os próximos dez 402 

anos. E é aqui que vamos começar a pensar sobre a construção do Estado 403 

Nacional para daqui a dez anos. Vou passar a palavra para o Marcelo, para que ele 404 

faça algumas ponderações, levando em conta o espaço que o MDIC criou. O que 405 

queremos é não criar sombreamento, mas complementaridade, e aqui acho que 406 

teremos mais liberdade para refletir. Lá é mais voltado para o segmento produtivo e 407 
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aqui é uma coisa mais livre. O Marcelo vai falar e depois vamos abrir para 408 

discussão. 409 

 410 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador do CNPC): 411 

 412 

Na linha do que o Gustavo colocou a respeito das competências, achamos 413 

importante mostrar para vocês o que o Governo já vem fazendo, mas em um 414 

segmento diferente, ou seja, em uma área diferente. Muitos aqui já participaram das 415 

reuniões. A Graça estava presente e o pessoal da ABEST também. Na verdade vou 416 

retomar um pouco o resultado da última reunião, que foi a primeira da qual 417 

participei. Gostaria de contar com a colaboração de quem já está há mais tempo 418 

neste Grupo, para que sejam feitas algumas correções e complementos. Essa 419 

minha apresentação será muito mais para mostrar o que o Governo já vem fazendo. 420 

Não é uma área específica na qual vamos entrar, porque já existe uma competência 421 

definida que está no MDIC. Contudo, haverá interfaces – alguns pontos de conexão 422 

vão existir e haverá uma via de comunicação, tanto de lá para cá como daqui para 423 

lá. Precisamos também clarear um pouco sobre quais são essas questões, as quais 424 

são fundamentais. Vou passar rapidamente o resultado da reunião (em 425 

PowerPoint), que foi sistematizado pelo pessoal do MDIC. Vamos mostrar para 426 

vocês quais os objetivos. Na realidade, essa política de desenvolvimento e 427 

fortalecimento de competitividade está relacionada à criação de um sistema – o 428 

Sistema Moda Brasil. A partir da necessidade e das características dessa cadeia 429 

produtiva colocou-se a importância da criação de um sistema. Seria um sistema 430 

focado em programas para o fortalecimento da competitividade. Então, isso é muito 431 

mais voltado à cadeia produtiva, o que não é o nosso caso. Aqui temos a questão 432 

da criação do sistema e, em seguida, temos... Na verdade esta foi a pauta da 433 

reunião. E a pauta da última reunião colocou alguns pontos do trabalho deste 434 

Grupo. O item 1 fala um pouco da coordenação, da missão, do público-alvo, dos 435 

objetivos, dos resultados esperados, da articulação com as atividades em 436 

andamento, das entidades a serem convidadas e de sugestões para o caso de uma 437 

identidade de um logotipo. A coordenação deste Grupo de Trabalho e da criação 438 

deste sistema da Moda Brasil está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento da 439 

Produção lá do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A missão 440 

deste Grupo é consolidar a moda brasileira por meio de estratégias e ações de 441 
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interesses comuns nos mercados internos e externos. Percebemos claramente, 442 

então, que existe uma lacuna que pode ser preenchida pelo Ministério da Cultura e 443 

por ações complementares. É justamente neste nicho que pretendemos atuar. Qual 444 

o público-alvo deste Grupo e do Sistema Moda Brasil? O MDIC levantou, 445 

juntamente com o grupo, qual seria o objetivo deles: atingir as instituições 446 

governamentais, a academia, as instituições de classes indicadas, primordialmente 447 

dos setores têxtil e de confecções de couro, calçados e artefatos, de higiene 448 

pessoal (perfumaria e cosméticos), e de gemas, jóias e afins. Ou seja, existe aí um 449 

público-alvo que não está contemplado neste Fórum. E é óbvio, porque o Fórum 450 

tem uma especificidade e nós teríamos que pensar sobre qual seria o nosso 451 

público-alvo também. Foram discutidos neste Fórum também os objetivos do 452 

Sistema Moda Brasil e houve uma complementação e mudanças de tais objetivos, e 453 

questões importantes foram agregadas. E devemos pensar também nos nossos 454 

objetivos a partir desses. Eles têm objetivos muito claros – nós teremos os nossos 455 

também. No caso do Sistema vamos desenvolver projetos que beneficiem a 456 

indústria da Moda, compartilhar e integrar informações e experiências, buscar 457 

soluções em conjunto para problemas comuns, incentivar o cooperativismo e o 458 

associativismo, desenvolver a inteligência competitiva, incentivar e promover o 459 

conceito de identidade a partir da diversidade cultural brasileira (como fator de 460 

agregação aos produtos), contribuir para disseminar conceitos de cidadania e 461 

inclusão no caso do acesso à inclusão e à acessibilidade, e promover a formação 462 

de mercados. Houve uma discussão e talvez seja esse o ponto que demandou mais 463 

tempo e maior discussão na última reunião, mas creio que, de forma bem ampla, se 464 

consegue contemplar todas as nuances dos objetivos gerais do Sistema Moda 465 

Brasil. Discussões sobre os aspectos gerais do Sistema: os resultados esperados 466 

para 2010. Na verdade há uma projeção para o ano de 2010 com algumas ações, 467 

sendo que a primeira delas é a elaboração e a implementação de, pelo menos, dois 468 

projetos de atividades conjuntas entre os setores. A segunda seria enviar novas 469 

demandas e temas para as discussões dos fóruns de competitividade, e pelo menos 470 

quatro demandas serão encaminhadas. Já foi lançado o Sistema Moda Brasil no 471 

ano passado. Agora estão sendo alinhavados os seus pontos mais específicos. O 472 

próximo passo agora é justamente partirmos para a ação. Haverá uma reunião no 473 

dia 02 de junho, que vai discutir um pouco sobre essa questão dos resultados. 474 

 475 
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A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 476 

 477 

Deixe-me só fazer um comentário aqui. O Marcelo esteve em nossa última reunião. 478 

Na verdade, concomitantemente, o Ministro Miguel Jorge fez um anúncio no Rio de 479 

Janeiro sobre a formação de um Conselho de Moda. Nós participamos, na mesma 480 

época, de uma missão em Milão, promovida pela APEX. Foi uma série de encontros 481 

para o aperfeiçoamento e para a troca de experiências, para as quais levamos 482 

coisas do Brasil e recebemos inputs dessas instituições. Na referida missão 483 

estavam todas as associações que fazem parte do Sistema Moda dentro da APEX. 484 

Foi neste encontro, no final do ano passado, que decidimos que já era tempo de 485 

todas essas entidades formarem um sistema de convergência. A nossa surpresa, 486 

quando voltamos, foi que o Ministro já havia anunciado, mas não havia falado com 487 

as associações. Então, quando fomos convocados para a primeira reunião no 488 

MDIC, fomos sabendo que já tínhamos um Conselho sendo montado 489 

paralelamente. Era, realmente, atender a uma demanda do setor, pois há muito 490 

tempo pedíamos convergência nas ações dos vários instrumentos públicos e dos 491 

vários Ministérios. E por quê? Porque temos várias entidades que têm questões em 492 

comum, fazem coisas em comum, mas cada uma vai, sozinha, solicitar a sua 493 

demanda. Assim, pela primeira vez reunimos todas essas associações 494 

representando os diversos setores ligados á moda. E também temos a questão da 495 

transversalidade dentro do sistema, o que é importante. Pela primeira vez nos 496 

sentamos no MDIC com os representantes dos diversos setores. Estava o Ministério 497 

da Ciência e Tecnologia e ainda pedimos a participação do Ministério da Cultura, 498 

porque já tínhamos um trabalho iniciado neste sentido. Pedimos a participação do 499 

Ministério das Relações Exteriores, outra área que também atua bastante; o 500 

Ministério do Turismo e outros órgãos, como o SEBRAE, o SENAC, o SENAI... 501 

Essa reunião no MDIC foi, na verdade, para alinharmos as coisas que estavam 502 

sendo discutidas do ponto de vista privado dessas associações, juntando-as ao 503 

sistema público. Em um primeiro momento o MDIC pensou que não havia a 504 

necessidade de ter alguma coisa privada, pois poderíamos discutir sobre tudo isso 505 

ali mesmo. Mas nós entendemos que não, que no fórum anterior de discussão (que 506 

é o das associações), muito espontaneamente, depois de Milão, decidiu-se fazer 507 

mais reuniões para trabalharmos juntos, levando as demandas em conjunto para 508 

esse fórum do MDIC. Aqui, por exemplo, nesta parte dos resultados esperados, já 509 
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estamos trabalhando com dois projetos que pretendemos levar na reunião do dia 02 510 

de junho. O interessante é que são projetos com uma demanda claramente de 511 

formação, qualificação e cultura. O segundo projeto tem uma demanda mais de 512 

mercado. Com isso atendemos um leque maior de temas e demandas a serem 513 

discutidas com todos esses players que estarão sempre em contato com o sistema 514 

daqui para frente. 515 

 516 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador do CNPC): 517 

 518 

Obrigado, Graça, por você ter feito algumas pontuações sobre um pouco da 519 

memória deste Grupo, as quais eu não tenho porque fui agregado agora. Obrigado 520 

pela contextualização. Houve também uma articulação das atividades já em 521 

andamento. Existe ainda um planejamento para as próximas etapas e o resgate de 522 

tais atividades em andamento, bem como a elaboração de um projeto de 523 

planejamento de atividades do próprio Comitê. Quem participa desse sistema? Eles 524 

colocam que são as instituições fundadoras: a ABERT, a ABIT, a IN MODE, a 525 

ABRAFAS, a BIOCALÇADOS, a SINTECAL, a CI, a CB, a IBIHPEC, a IBGM e, no 526 

âmbito do Governo, o MDIC (ou não), o SEBRAE, a ABDI, a APEX, o BNDES, o 527 

SENAI, o SENAC, o MCT, a FINEP, o MRE, o MINC, o MTUR e a EMBRATUR. É 528 

interessante pensarmos também na constituição do nosso Colegiado – como disse 529 

o Gustavo – um pouco a partir daí. Existe uma representação lá, e é importante que 530 

absorvamos essa representatividade. Mais do que isso, quem seria importante estar 531 

nesse Colegiado, ou que mereceria estar? 532 

 533 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 534 

 535 

Por que não incluíram o Ministério da Cultura? Falamos tanto sobre isso! 536 

 537 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 538 

 539 

O MDIC não o quis envolver, em um primeiro momento, mas diz que estará aberto 540 

depois de consolidar mais as coisas e aí vai incluir o Ministério também. 541 

 542 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 543 
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Porque é tão fundamental a questão do algodão brasileiro, como uma idéia da 544 

característica daquilo que produzimos... 545 

 546 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 547 

 548 

E tem mais coisa – tem seda... 549 

 550 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador do CNPC): 551 

 552 

Bem, nessa reunião também foi discutido sobre Arte Visual e já houve até uma 553 

definição para um logo. Agora esperamos por um estudo de cores. Temos os 554 

encaminhamentos para a próxima reunião do dia 02 de junho: em linhas bem gerais 555 

é mais ou menos este o panorama deste Grupo de Trabalho, constituído do Sistema 556 

Moda Brasil. É importante termos em mente que aquelas são atividades específicas 557 

de um sistema específico e com objetivos também específicos. Nós, aqui, teremos 558 

outros e precisamos, ainda assim, alinhavar e definir quais são esses objetivos. 559 

Devemos ter sempre em mente que há um momento, um espaço de intersecção, 560 

um espaço de contato entre essas duas instâncias. E teremos de pensar sobre uma 561 

forma de lidar com essas intersecções. É isso o que eu tinha para colocar, e agora 562 

podemos abrir para a discussão de algumas questões. 563 

 564 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 565 

 566 

Como sugestão, eu dividiria as nossas tarefas de hoje em duas: a primeira seria 567 

discutir a composição e a especificidade deste Grupo de Trabalho em relação ao 568 

que o MDIC vem fazendo. Aqui são quinze membros da sociedade civil. Então 569 

precisamos ter segmentos econômicos, atores nacionais, ou seja, grandes 570 

entidades nacionais precisam estar presentes, a sociedade civil – quem está 571 

discutindo, quem contribui com o desenvolvimento da moda –, e o mais importante 572 

para nós são os setores artísticos: os estilistas, os produtores, os empresários, os 573 

técnicos, todos têm essa preocupação com o desenvolvimento artístico da 574 

linguagem. Na parte da tarde poderíamos consolidar a discussão do Plano Setorial. 575 

Como vamos organizar, quem vamos envolver, e por aí vai. Essa primeira 576 

discussão sobre a composição é importante, porque isso vai ser consolidado no 577 
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Regimento Interno. E como Regimento Interno isso também vira a forma de 578 

organização daqui para frente. Acho que o Conselho do MDIC trata de forma, se 579 

não plena, quase plena a questão da cadeia produtiva. Então ali, fora o Ministério 580 

da Agricultura, se tiver mais algum... O Ministério das Relações Exteriores... É 581 

engraçado, pois isso apareceu muito para nós, principalmente como uma demanda 582 

da Arte Visual: os artistas plásticos, enfim. E eu me lembro da discussão sobre o 583 

Colegiado do Circo – todo mundo que tem como uma das prioridades a questão da 584 

circulação da produção se depara com isso. Por exemplo, no Circo tem a grande, a 585 

média e a pequena lona, e todas circulam muito. O Mercosul já está meio que 586 

resolvido – é mais a questão da América Latina e da América do Sul. Então as 587 

pessoas do Circo disseram que estão tendo muita dificuldade com a Venezuela, 588 

porque tem uma reserva de mercado. Assim, o pessoal do Circo da Venezuela não 589 

deixa o Circo Brasileiro entrar. Mas isso aparece para os outros segmentos. Acho 590 

que temos de avaliar aqui também a composição do Governo. Penso que o que vai 591 

aparecer mais no MDIC é a questão econômica da moda no exterior – o papel das 592 

agências e tudo. Aqui é mais a questão da circulação de produção, da troca, da 593 

formação. Poderíamos discutir sobre isso de uma forma mais ampla. É essa a 594 

agenda que coloco para vocês. Eu gostaria de avaliar isso. Poderíamos, então, 595 

discutir primeiro sobre as funcionalidades deste Colegiado, e depois, à tarde, a 596 

questão do Plano Setorial. 597 

 598 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 599 

 600 

Gustavo, deixe-me tirar uma dúvida: como é que vai ser a divulgação dessa 601 

reunião, quer dizer, como a sociedade civil vai saber dessa reunião? Como vai ser 602 

passado isso? Estará na página oficial do Ministério? Até porque hoje essa 603 

representação é pequena e ela nasceu de um pensamento de algumas pessoas. 604 

Creio que precisamos pluralizar. Como é que vai ser isso? 605 

 606 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 607 

 608 

Como têm sido as reuniões? Ao longo do dia da reunião virá um jornalista daqui, do 609 

Ministério, que vai consolidar uma matéria, isso vai para a página do Ministério e 610 

será distribuído. Mas a capacidade de divulgação do Ministério da Cultura é 611 
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limitada. Podemos contar... Se vocês nos ajudarem, poderemos divulgar – quanto 612 

mais conseguirmos divulgar, melhor. O que é importante – e essa matéria consolida 613 

– é que oficialmente o Ministério já conta com este Grupo de Trabalho que discute 614 

moda. Sua composição visa pensar o Colegiado daqui para frente. Muita gente, 615 

hoje, não conseguiu vir, como o próprio Presidente da Arezzo e a Constanza 616 

Pascolatto. Disseram que estavam preparando o São Paulo Fashion Week... O que 617 

ficou combinado em relação ao sistema de moda sobre uma divulgação e uma 618 

apresentação de plano de trabalho? 619 

 620 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 621 

 622 

Não ficou combinado... É provável que o Ministro faça o anúncio da criação do 623 

Sistema Moda Brasil no São Paulo Fashion Week e, por isso, há dois projetos que 624 

vamos apresentar para ele agora. Vamos anunciar o que já temos. Por isso eu 625 

disse que havia uma intersecção. E quando pensamos nos itens que arrolamos 626 

como objetivos, você pode ver que no Item 6 e no Item 7 falamos em trabalhar os 627 

elementos da identidade e da diversidade cultural como forma de gerar valor 628 

agregado aos produtos – é nisso que acreditamos. E o sexto ou o sétimo item versa 629 

sobre a questão da inclusão da acessibilidade. Nestes dois itens eu vejo uma 630 

intersecção que, embora passe pelo mercado (e é preciso ter um mercado por trás), 631 

há uma coisa bem ligada à cultura neste sentido. Aí poderíamos até trabalhar em 632 

conjunto, quer dizer, poderíamos fazer uma divulgação também durante o evento 633 

sobre a questão da discussão do Grupo de Trabalho. 634 

 635 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 636 

 637 

Mas são coisas distintas, não é? 638 

 639 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 640 

 641 

Acho bem procedente o fato de você estar falando sobre convergência, até porque 642 

o São Paulo Fashion Week é uma plataforma de informação por estar do lado da 643 

mídia, tendo a importância de um espaço em que se possa conversar sobre tudo ao 644 

mesmo tempo – e a mídia tem um espaço muito restrito de encontros dessa 645 
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natureza. Isso seria bom para que se pudesse estabelecer um parâmetro mínimo de 646 

informação a ser divulgada e que ele fosse conhecido por todos. Há outros espaços 647 

menores, mas que também são importantes, como por exemplo, o Colóquio 648 

Nacional de Moda, um congresso da academia que acontece anualmente. Só que é 649 

um espaço que reúne mil e quinhentos estudantes e todos os pesquisadores do 650 

Brasil, e estará acontecendo em setembro. Agora há muito mais acesso ao espaço 651 

do São Paulo Fashion Week, mas de modo geral, se pensarmos nos estudantes do 652 

Acre e do Rio Grande do Sul, veremos que eles não têm esse acesso tão fácil aos 653 

grandes eventos de moda. E é o momento de discussão e debate com os 654 

pesquisadores, que estão fomentando a cultura, e também com os editores. Acho 655 

que a inclusão da mídia em geral, ou das pessoas que fomentam a comunicação e 656 

a difusão é muito importante, principalmente no âmbito das casas editoriais, dos 657 

pesquisadores acadêmicos e das revistas acadêmicas que estarão reunidos nesse 658 

encontro. Apenas a título de contribuição, as plataformas de difusão da informação 659 

precisam ser contempladas com os dados levantados aqui, para que tenhamos um 660 

limite de até quanto poderemos falar.  661 

 662 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 663 

 664 

Eu estava aqui pensando que o Estado Brasileiro não é “fashion”. A página do 665 

Ministério, por exemplo, e essas coisas todas... O grau de acesso que temos é 666 

limitado. Da mesma forma, disseram-me aqui que estão vindo cobrir os eventos 667 

todos os dias na parte da tarde. Podemos discutir aqui um documento de 668 

constituição como um manifesto, mas não como uma coisa formal. Aí vocês teriam 669 

total liberdade para divulgar tal documento. Poderíamos pensar em eventos como o 670 

São Paulo Fashion Week, em dar mais publicidade. A minha avaliação é a seguinte: 671 

ao mesmo tempo em que é fundamental que se dê publicidade à nossa constituição 672 

(ao funcionamento), também é fundamental essa nossa pauta de trabalho. Por 673 

exemplo, já se falou do Colóquio (em setembro) – evento como este é fundamental. 674 

Imagine trazermos gente do Brasil inteiro. O Ministério pode ser parceiro, inclusive, 675 

em um seminário que dê conta desde o estudante que está se formando – eu não 676 

sei, eu não conheço e por isso gostaria que vocês falassem – para além do São 677 

Paulo Fashion Week, que tem lá as atividades do In Mode e que são muito 678 
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interessantes. Seria sentarmo-nos para discutir o sistema da moda. Quais são os 679 

outros espaços que estão surgindo sobre o futuro da Moda? 680 

 681 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 682 

 683 

Com relação ao Colóquio Nacional da Moda, ele existe desde 2005. É uma iniciativa 684 

dos pesquisadores, é itinerante e já aconteceu em Salvador, no interior de São 685 

Paulo (na cidade de Ribeirão Preto). No ano passado foi no Rio Grande do Sul e 686 

neste ano será em Recife, na Faculdade Boa Viagem. Então é sempre o “boom” 687 

das universidades locais, que se unem e se dividem nos campi de todas as escolas, 688 

e recebe estudantes das demais escolas. Existem Grupos de Trabalho para 689 

professores-doutores, em temas já especificados, grupos de Comunicação Oral e 690 

apresentação de pôsteres para professores-mestres especialistas e alunos em 691 

conclusão de trabalhos de especialização. E existe a apresentação de painéis para 692 

alunos de graduação, que são pôsteres, são coisas dentro do âmbito de estudo de 693 

cada um. A partir disso existe também um fórum das Escolas de Moda, o que é 694 

muito bacana, porque é um local em que as escolas definem suas políticas de 695 

atuação, de mudanças curriculares, de formação de professores, de treinamento 696 

empresarial – porque também são procuradas para cursos “in company”, para 697 

outras atividades. Então, esse espaço do Colóquio me parece ser uma plataforma 698 

de difusão muito interessante, no qual o grupo pode ter um espaço de apresentação 699 

do que está se desenvolvendo, para, enfim, atingir um número maior de pessoas 700 

com âmbitos diferenciados. Este é um dos eventos que conheço e acho que 701 

funciona muito bem. O Fórum das Escolas de Moda se dá dentro do Colóquio. São 702 

três dias de Colóquio, um dia de Fórum e um dia de reunião da Comissão Executiva 703 

com as casas editoriais para definir também o que será publicado em termos de 704 

livro didático, acompanhando o currículo das escolas e as necessidades 705 

empresariais. As escolas atendem não só à formação dos jovens, como, muitas 706 

vezes, pedidos de treinamento – inclusive das entidades como o SEBRAE, enfim, 707 

de demais entidades setoriais que vão à escola solicitando cursos específicos. Eu 708 

mesma implementei, durante seis anos na Universidade Anhembi-Morumbi, cursos 709 

de especialização que vinham de solicitações desses âmbitos de discussão. Então 710 

acho que pode ser um âmbito interessante para ser ouvido, e para que possamos 711 

nos colocar também de alguma forma. Neste ano, como já disse, será em Recife – 712 
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na Faculdade Boa Viagem –, mas já existe para os próximos dez anos uma 713 

definição de localidades e cidades. É uma iniciativa, basicamente, menos das 714 

escolas e mais dos docentes. 715 

 716 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 717 

 718 

Então este é um evento acadêmico? 719 

 720 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 721 

 722 

Sim, um evento acadêmico.  723 

 724 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 725 

 726 

O São Paulo Fashion Week acaba sendo um evento nacional, pois vem gente do 727 

Brasil inteiro. Como é que vai ficar? 728 

 729 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 730 

 731 

O Fashion Rio, na verdade, também é um evento nacional. Ele tem designers de 732 

várias localidades do Brasil, e tem a mesma característica. O que vai acontecer 733 

agora é que vamos trabalhar em uma plataforma de convergência e de 734 

complementação às vocações. No curto prazo a grande mudança tem um sentido 735 

estrutural, um sentido de qualificar o Fashion Rio dentro do nível de profissionalismo 736 

de qualificação que está no São Paulo Fashion Week. Como uma segunda medida, 737 

a nossa intenção é fazer com que as grifes de Moda Praia, por exemplo, se 738 

apresentem no Rio, e não em São Paulo. Por incrível que pareça, tínhamos oito 739 

desfiles de Moda Praia em São Paulo e dois no Rio. Então seria podermos usar aí, 740 

do intangível e do imaterial, a imagem do Rio de Janeiro em termos de uma imagem 741 

que o Brasil possa carregar positivamente para o mundo, levando essa mudança. 742 

Vamos criar um comitê ao qual chamamos de “Comitê do Calendário Oficial da 743 

Moda Brasileira do São Paulo Fashion Week e Fashion Rio”, que teriam integrantes 744 

desses dois calendários para discussões futuras, no que se refere à convergência e 745 

á complementação. Não vai haver nenhuma mudança. Estão falando de tudo, não 746 
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é? Que vai virar “Brasil Fashion Week”, que vai ter uma semana em São Paulo e 747 

outra semana no Rio... Tudo isso é bobagem, é romantismo. No médio prazo o que 748 

se definem são as necessidades de mercado, e não as necessidades românticas de 749 

um ou outro jornalista. Temos um longo trabalho de desenvolvimento de mercado 750 

mesmo, de alinhamento de mercado. Os três anos iniciais, na verdade, serão de 751 

mudanças estruturais. Agora... Ele também serve para encontrarmos e difundirmos 752 

essas questões. Como são muito próximas, é só entender o que não fica repetitivo, 753 

ou o que seria melhor falar aqui ou ali... É só termos um alinhamento mais 754 

estratégico sobre o que se dizer. 755 

 756 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 757 

 758 

Há também o “Pense Moda”, um evento que tem reunido a classe artística mais 759 

para discutir a moda. Será em novembro – eu não sei a data exata. Mas acho que é 760 

um espaço interessante. Não sei se a Glória continua, mas sei que o Ferreirinha vai 761 

fazer o do Luxo. E, no Rio de Janeiro vamos ter, em setembro, o Ano da França no 762 

Brasil, um evento promovido pelas Escolas Francesas, algumas Escolas Brasileiras 763 

e entidades setoriais. Há aí uma intervenção nas vitrines históricas do Rio. Isso está 764 

sendo conduzido pela Silvia de Metresco (?) em Paris, só que é um trabalho feito no 765 

Brasil. Também quero lembrar dos eventos regionais, que eventualmente têm os 766 

seus seminários paralelos, e que podem ter, em alguns casos de expressividade 767 

aqui, em Brasília, enfim, em algumas regiões do país. Existem, sim, eventos em que 768 

se pode pensar em alguma coisa. Em termos dos eventos latino-americanos 769 

também há espaço de exposição da marca Brasil. Neste ano o evento do México, o 770 

Congresso Mexicano de Moda, acontecerá em 22 de outubro na Cidade do México 771 

e o Brasil é um dos países convidados. Eles estão convidando vários conferencistas 772 

brasileiros. Ainda há o “Ixel Moda”, que é um congresso da região do Caribe, um 773 

produtor de Moda Praia (principalmente), enfim, com o estilo “Beat Ware” e “Loung 774 

Ware” (?), e o Brasil também foi convidado – haverá vários conferencistas 775 

brasileiros. Quer dizer, em longo prazo se poderão pensar nesses espaços da 776 

região da América Latina, como espaços de exposição que estão sendo produzidos 777 

aqui. A Colômbia se mira muito no mercado brasileiro, exatamente por causa da 778 

convergência que a Graça comentou, e ela foi muito aplaudida pelos italianos no 779 

evento de Milão. Pelo fato das associações estarem trabalhando em conjunto, isso 780 
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já é... Eu sei que é para o mundo todo, mas para a América Latina é especial, é um 781 

espelho de reflexão. Então também há o momento de posicionamento que pode ser 782 

interessante nesses espaços. 783 

 784 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 785 

 786 

Se unificarmos essa agenda, poderemos ter eventos regionais, por exemplo, que 787 

para o Ministério é muito importante. Tudo que leva à discussão... Hoje é o 788 

diagnóstico que fazemos, por exemplo, da Lei Rouanet. Ela concentra, atualmente, 789 

muita coisa no Rio e em São Paulo. Tudo bem, acho que muita coisa vai ficar ali, 790 

mas o esforço que pudermos fazer para levar essa discussão para outras regiões – 791 

Nordeste, Norte, ou mesmo a região Sul, que pode colaborar muito – esse esforço, 792 

para nós, é super importante. Ou seja, a questão regional, para nós, é bem 793 

relevante. 794 

 795 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 796 

 797 

Podemos listar os eventos que são mais interessantes. Eu estou me lembrando 798 

agora da Fundação Gilberto Freire, dos “Cem Anos do Gilberto Freire”. A Fundação 799 

está organizando uma série de “workshops” para debater sobre a construção da 800 

imagem da Moda da sociedade açucareira, a construção do Nordeste no país... 801 

Então temos espaços regionais nos quais se podem trabalhar esses elementos de 802 

cultura. O próprio evento da Fundação Gilberto Freire é muito ligado à cultura, tem 803 

uma série de atividades que alavancam a obra do Gilberto Freire, e eles estão 804 

planejando isso para o próximo ano, começando agora, no segundo semestre. Eu 805 

tentei falar o Gilbertinho, mas é mais ou menos por aí. 806 

 807 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 808 

 809 

A listagem dos eventos é super importante. Sai como tarefa depois, para vermos 810 

como consolidar uma listagem nacional... 811 

 812 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 813 

 814 
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E, de alguma maneira, uma avaliação também. Não sei como os colegas entendem 815 

isso, mas é claro que os eventos estão em patamares diferentes, em regiões 816 

distintas. Pensando no Amazônia Fashion, por exemplo, vemos que é um evento 817 

bastante embrionário, mas também é uma região que tem dificuldades de acesso 818 

muito grandes. E eles vão trabalhar como comunidades ribeirinhas. Então é outro 819 

espírito, muito diferente de Brasília ou da Associação Catarinense (que faz um 820 

design de trabalhos regionais).· 821 

 822 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 823 

 824 

Aí o tema da Moda se parece muito com as atividades de artesanato também, não 825 

é? 826 

 827 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 828 

 829 

Eu vejo isso como um pouco de “preguiça” – para ser bem sincero. Porque o fato de 830 

São Paulo e do Rio (só que muito mais São Paulo) acabarem determinando muitos 831 

dos movimentos que acontecem no país – e não só sobre Moda, mas de maneira 832 

geral – na Moda ocorreu uma grande cilada em relação à questão dos eventos. 833 

Tudo que é Shopping Center faz um “Fashion Week” de alguma coisa. Isso é bom 834 

para fomentar o consumidor, para fomentar o desejo do consumidor para que ele 835 

consuma moda ou qualquer coisa. A questão é que isso não pode ser confundido 836 

ou misturado quando queremos discutir sobre um fomento e um desenvolvimento 837 

maior e mais profundo, de realmente desenvolver uma evolução desses processos, 838 

porque esses eventos, em sua grande maioria, ligados a Shoppings Centers, não 839 

estão preocupados em tirar o artesão da sua prisão manufatureira para transformá-840 

lo em designer. Seria essa a grande mudança que deveria se dar. Acho que 841 

devemos separar um evento que tem um vínculo e um desejo estritamente 842 

comercial, o que é importante, mas que não está em uma discussão de 843 

desenvolvimento. Ele está em um fomento somente comercial, que é importante 844 

para a economia e importante para a questão da cultura da moda, no que tange ao 845 

consumo. Esse assunto foi popularizado no Brasil de uma maneira muito grande, e 846 

isso é bom. Mas creio que para esses eventos regionais aos quais vocês se 847 

referem, e que são importantes para o Ministério da Cultura e para o Sistema Moda, 848 
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deveríamos pegar tudo o que temos como vocação criativa ou como memória 849 

criativa naquilo que temos de fomentar, preservar e desenvolver, para aí sim, 850 

levarmos essa troca de conhecimento e dar luz a esses movimentos, criando com 851 

eles um intercâmbio. Penso que devemos separar... 852 

 853 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 854 

 855 

Criteriosamente – estou de acordo! Estou totalmente de acordo com você. Por isso 856 

falei em fazermos uma listagem, para que realmente tenhamos critérios nessa 857 

avaliação. Quando falo da Fundação Gilberto Freire, por exemplo, que é uma coisa 858 

que venho acompanhando, falo da seriedade da obra, da importância da moda para 859 

homem e da moda para mulher, das primeiras modas produzidas no Brasil; e do 860 

próprio evento da Amazônia, onde há uma professora e uma advogada que 861 

trabalham com a cultura ribeirinha, o que é uma coisa muito específica da produção. 862 

Há uma expressão que diz “Caixa de Criadores”. É uma expressão muito pequena e 863 

muito regional. Acho que existem, sim, pequenas coisas que são bacanas, e que 864 

têm um foco mais voltado à cultura – vale a pena termos uma interface, até porque 865 

eles são tão pequenos, que você não conhece. Eles não têm acesso e nós também 866 

não vamos ter, pois o Brasil é um país enorme. Mas cada um de nós, talvez, pode 867 

conhecer uma ou outra iniciativa pequena que valeria a pena ser abordada. Quando 868 

falo dos eventos regionais da América Latina, vejo também uma necessidade de 869 

intercâmbio maior com os países, que nós desconhecemos, que eu desconheço. 870 

Falando do Paraguai, por exemplo, eu não sei o que tal país produz em termos de 871 

moda, sendo que ele é nosso vizinho. Mas sei o que acontece na Suíça. 872 

 873 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 874 

 875 

Esse é um preconceito, porque nós somos os colonizadores para a América Latina. 876 

 877 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 878 

 879 

É. Nós viramos o oriente, somos a “China do Paraguai”. 880 

 881 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 882 
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Mas o Paraguai tem uma semana de Moda. Eu conheço os organizadores de lá. Eu 883 

gostaria de falar o seguinte: acho que o SEBRAE fez um trabalho em cima da 884 

identidade brasileira. Trouxeram o Domenico de Massa (?). Eles fazem um trabalho, 885 

com as entidades dos SEBRAES Regionais, de mapeamento de vocações. Por 886 

quê? Porque uma das coisas que foi muito falada, inclusive dentro do âmbito da 887 

economia criativa, era como aproximar o design, quer dizer, aquilo que leva valor 888 

agregado, que leva o intangível e a inteligência e traz um diferencial, como levar 889 

isso para os nossos saberes tradicionais, que são coisas muito atreladas ao 890 

artesanato, e que muitas vezes se repete, acabando por não valorizar o trabalho de 891 

milhares de pessoas. Isto também foi discutido no âmbito do MDIC: por que o 892 

SEBRAE não traz isso a público? Quer dizer, eles têm um mapeamento feito 893 

dessas comunidades, dessas especialidades, das vocações regionais, e alguns 894 

trabalhos já feitos com alguns designers. Por exemplo, o Ronaldo Fraga fez um 895 

trabalho bem interessante com o pessoal do Vale do Jequitinhonha. Agora ele fez 896 

um também no Sul do país, com alguma coisa de calçado – não me lembro direito. 897 

 898 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 899 

 900 

Com a lã filtrada produzida no Rio Grande do Sul. 901 

 902 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 903 

 904 

Isso! O Walter Rodrigues também trabalhou com o pessoal de renda do Piauí. Mas 905 

são sempre coisas pontuais, que aparentemente não vão adiante por algum motivo. 906 

Então precisaríamos entender onde isso trava – se é do ponto vista econômico... Eu 907 

me lembro do Walter comentando que, apesar de ser uma renda incrível e que 908 

valorizava a roupa e tal, eles não conseguiam produzir para fazer em escala. As 909 

rendeiras não conseguiam entregar o produto para que ele pudesse aplicar na 910 

roupa acabada. Então há questões que vão misturar, tanto o aspecto cultura como 911 

o econômico, sendo que vamos ver esses entraves. A mesma coisa ocorre, por 912 

exemplo, com a OSKLEN, que tem o Instituto “E” (?), e que faz a questão do “In 913 

Fabrics” (?). No ano em que falamos da sustentabilidade, fizemos uma exposição 914 

de moda sustentável. Convidamos doze designers para interpretarem materiais que 915 

foram levantados juntamente com o “In Fabrics”, exatamente para vermos que 916 
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existe um potencial para se trabalhar em uma coisa em que o Brasil também é 917 

referência – a diversidade e a questão da sustentabilidade. Porém, também 918 

esbarrávamos na mesma questão, quer dizer, como conseguimos criar uma escala 919 

em uma área que ainda está muito embrionária, e que não necessariamente nas 920 

comunidades ribeirinhas e nas que trabalham com este tipo de material você 921 

consegue trabalhar do ponto não cultural, mas sim do ponto de vista econômico? 922 

Há um trabalho e é por isso que brigamos muito no sentido da convergência, 923 

porque não dá para fazer só a cultura ou só o econômico (só o MDIC). E o SEBRAE 924 

mapeou isso. Então, por algum motivo... É uma das coisas que sempre levamos ao 925 

SEBRAE – poderíamos ser divulgares disso. 926 

 927 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 928 

 929 

Parece genial. 930 

 931 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 932 

 933 

Mas é um “sorcing” (?), na verdade, o fato de você poder saber, até dentro da idéia 934 

dos arranjos produtivos locais, o que existe nessas áreas e que poderia ser 935 

trabalhado. 936 

 937 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 938 

 939 

De novo há a questão do Plano – como seria importante uma pactuação! No caso 940 

do SEBRAE, não sei se vocês têm essa mesma visão, mas no Ministério 941 

consolidamos, principalmente com o IPHAN, uma visão um pouco crítica sobre o 942 

trabalho do SEBRAE, que ele vinha fazendo. Agora ele está mudando, sobretudo 943 

com relação a artesanato. O que aconteceu? Se você for em “feira hippie”, por 944 

exemplo, no Brasil inteiro, o produto é quase o mesmo. Assim, o trabalho deles, ao 945 

invés de valorizar a diversidade, acabou pasteurizando a diversidade. No fundo o 946 

Estado tem que levar em conta... Ou ele entende que o Brasil, culturalmente, é 947 

diverso e tem-se que fomentar e proteger essa diversidade, ou ele vai acabar 948 

prejudicando a cultura brasileira em última instância. Uma tarefa que eu vejo é 949 

consolidarmos a questão da diversidade como uma preocupação nossa. Quando 950 
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vemos, por exemplo, a dificuldade na cadeia produtiva, as artesãs estão tendo 951 

dificuldades em elaborar escalas. Para o mercado é importante haver escalas, mas 952 

para o Ministério da Cultura é importante que o modo de produção seja preservado. 953 

A partir dessas duas diretrizes é que o Estado e a sociedade vão trabalhar para 954 

elaborar uma solução que seja perfeitamente plausível. Se é cooperativa, se é a 955 

constituição de uma nova forma... A universidade entra como parceira para elaborar 956 

– é esse o tipo de preocupação que devemos ter, senão o Estado vai trabalhar 957 

contra a nossa sociedade. Em dez anos, por exemplo, acaba o modo de produção 958 

deles. 959 

 960 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 961 

 962 

Neste sentido eu até acabei de me lembrar da importância dos museus. Quando 963 

falávamos de seminários, alguns museus no Brasil fazem bons seminários ligados à 964 

moda. No Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro a Vera Lima tem esta 965 

preocupação: de tempos em tempos há um seminário no auditório do museu para 966 

se discutir realmente sobre o fomento à Cultura, havendo amostras e exibições do 967 

que se produz. Porque também não existe acessibilidade do público em geral para 968 

o que produzimos aqui. Sabemos que em termos da alta-costura, os maiores 969 

compradores do mundo são os museus. E existem muitas peças em acervos 970 

individuais. O próprio Walter Rodrigues possui um acervo de três mil peças e que 971 

estão em sua casa. Quem freqüenta a casa dele tem acesso, mas quem não 972 

freqüenta não vê. Quer dizer, chegará um momento em que ele terá de comprar o 973 

apartamento vizinho, porque não vai ter aonde colocar tudo isso. Vocês já fizeram 974 

coisas incríveis no sentido de divulgar isso, e a mídia é muito importante porque vai 975 

ampliar este processo de divulgação, mas, ao mesmo tempo, temos aí um acervo 976 

que não está mapeado. Cadê a produção do Ney Galvão? Está tudo espalhado por 977 

aí – só de vez em quando é que achamos algumas coisas em alguns lugares. 978 

 979 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 980 

 981 

Isso é super importante. Nós criamos, há vinte dias, o Instituto Brasileiro de Museus 982 

(o IBRAM). Uma das conversas que poderíamos ter é a preservação do patrimônio 983 

material, no caso das roupas, e do patrimônio imaterial, que é o modo de produção. 984 
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De novo o IPHAN passa a ser um interessante interlocutor. Vamos levantando as 985 

questões e depois passamos... 986 

 987 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 988 

 989 

Hoje, no Brasil, temos o Instituto Henriqueta Catarin (?) em Salvador, o Museu do 990 

Vaqueiro dentro do Centro Cultural Dragão do Mar, o Museu do Calçado no Rio 991 

Grande do Sul, o Museu Histórico Nacional com as roupas do Império (basicamente 992 

com os uniformes militares)... E acervos particulares realmente, de pessoas que em 993 

algum momento adquiriram algumas peças, por amor ou por arte, mas elas vão se 994 

deteriorar e nós não vamos ter rastro histórico disso daqui há um tempo. 995 

 996 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 997 

 998 

E a preservação disso é fundamental para a memória do país. 999 

 1000 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1001 

 1002 

Eu mesma acompanhei compradores de museus estrangeiros em compras de 1003 

peças do Brasil. E também acompanhei companhias e empresas que adquiriram 1004 

esse patrimônio para uso posterior em um dicionário particular que eles mantêm em 1005 

instituições. Não há, absolutamente, nada de errado do ponto de vista comercial, 1006 

porque isso viraria pano de chão em algum momento. Eles estão contribuindo para 1007 

manter, só que esse patrimônio está saindo daqui e nós não vamos ter mais acesso 1008 

mesmo. 1009 

 1010 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1011 

 1012 

Aqui eles não dão valor, e então isso vai lá para fora. Eles já têm duzentos anos de 1013 

espoliação mundial. 1014 

 1015 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1016 

 1017 
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Passam a fronteira do Rio Grande do Sul, chegando a Montevidéu e tudo isso é 1018 

comprado muito barato na Feira de Santelmo. De lá vai para o mercado exterior – é 1019 

assim que funciona – e só vai se aumentando o preço. 1020 

 1021 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1022 

 1023 

Esse é um eixo importante para trabalharmos, quer dizer, a preservação do 1024 

patrimônio no Brasil, sempre se produziu moda, e preservar seria justamente dar o 1025 

devido valor às contribuições dos estilistas. Eu me lembro que, na primeira 1026 

conversa que tivemos, você estava falando da cadeia produtiva da moda e de um 1027 

elemento-chave, que são as pessoas que pegam as idéias dos estilistas e as 1028 

traduzem em um corpete. É um elo da cadeia, uma costureira, uma modelista que 1029 

faz a primeira prova.  1030 

 1031 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1032 

 1033 

Não tem esse profissional mais, ou tem pouco. Ninguém o valoriza e assim todo 1034 

mundo quer ser estilista. 1035 

 1036 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 1037 

 1038 

Esse é um dos projetos que estamos levando para o MDIC, um projeto de formação 1039 

e de qualificação em saberes tradicionais. E aí entram desde alfaiates, piloteiras, 1040 

modelistas, bordadeiras, enfim, temos um pouco de tudo para fazermos isso. 1041 

Porque a própria Federação Francesa de Alta Costura está sentindo que está se 1042 

perdendo, e a Escola da “Chams”(?) Sindical, que é a instância maior da moda no 1043 

mundo, agora faz cursos técnicos nessa área de qualificação. Então é uma 1044 

possibilidade de parceria, inclusive com Institutos. 1045 

 1046 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1047 

 1048 

E aí entra também a questão do fazer. O Ministério – o IPHAN – tombou... Na 1049 

verdade, é um registro, porque “tombar” se refere a imóvel. Sobre o modo de fazer, 1050 

se faz um “registro”. Temos alguns registros que foram feitos. Como se faz o queijo 1051 
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mineiro, por exemplo? Nem se dá tanto valor a isso, não é? Mas lá fora isso é super 1052 

importante, porque a partir do registro você pode se certificar também. Na França 1053 

se faz muito isso. A comunidade européia estabeleceu uma série de normas de 1054 

higiene do queijo, por exemplo. Então o queijo tem que ser feito de tal forma, para 1055 

chegar a atender tal padrão de qualidade. Agora... A maior parte dos queijos é 1056 

artesanal. Assim, a pessoa faz o queijo em casa mesmo. O registro serve para dar 1057 

esta atribuição legal, para dizer: “olha, ele faz diferente, mas é importante que seja 1058 

mesmo diferente do ponto de vista cultural”. É fundamental que esse modo de fazer 1059 

seja preservado, porque ele faz parte da cultura francesa. No Brasil isso está 1060 

começando a ser feito, principalmente no Sul. E existe ainda a questão da 1061 

paisagem cultural, o que tem a ver com plano diretor de cidades. Em Brasília tem 1062 

isto – você não pode construir prédios acima de sete andares, porque pode quebrar 1063 

determinado parâmetro. 1064 

 1065 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1066 

 1067 

É uma espécie de certificação de origem. Isso é valor agregado para o produto e 1068 

para o patrimônio material também, quer dizer, não somente para o produto 1069 

comercial, como para a valorização do modo de saber. É uma coisa sobre a qual 1070 

poderíamos pensar para alguns processos. 1071 

 1072 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1073 

 1074 

Vocês já leram a “Carta da Diversidade” que a UNESCO fez? Essa foi, inclusive, 1075 

uma briga do Ministro Gil durante uma discussão com os Estados Unidos. Então a 1076 

cultura é diversa e é importante que os Estados tenham um papel na preservação 1077 

disso. Quer dizer, há uma concepção diferente que agora está mudando os Estados 1078 

Unidos: o Estado não tem papel nenhum no desenvolvimento cultural do país. 1079 

Quem faz isso são as forças de mercado e a sociedade civil. Aí houve um embate, 1080 

porque na França também existe a questão do papel do Estado. O Estado tem um 1081 

papel sim – ele protege a diversidade, incentiva a diversidade... E desse choque 1082 

cultural saiu a “Carta da Diversidade” que a UNESCO produziu, e que hoje é bem 1083 

interessante para nós, pois ilumina o Plano e ilumina as ações todas. Talvez, então, 1084 
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fosse o caso de também distribuirmos isso aqui, para que seja uma fonte de 1085 

subsídio para a nossa discussão sobre o Plano depois. 1086 

 1087 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1088 

 1089 

Há um aspecto que acho importante que não o percamos de vista: diferente de 1090 

outros setores para o Plano Nacional de Cultura, a Moda tem uma dinâmica e uma 1091 

velocidade muito especial. Então temos que, de alguma forma e com certa 1092 

velocidade, saber olhar para aquilo que deve ser preservado, mas entender aquilo 1093 

que já faça parte da inovação, senão perdemos o bonde. E não podemos, em 1094 

hipótese alguma, perder o bonde. De que bonde estou falando? O Brasil pode ser, 1095 

sim, um epicentro para a moda internacional no que tange o que a moda tem a dizer 1096 

de novo (no sentido de novidade). Se o Brasil ficar perdendo tempo em querer ser o 1097 

que a França é, ser o que a Itália é, ser o que os Estados Unidos são no sentido do 1098 

varejo, ou o que a França é no sentido do luxo e etc., não vamos conseguir nada. O 1099 

Brasil tem que, rapidamente, entender o que pode ser; tem que encontrar o seu 1100 

lugar que muito tem a ver com a questão cultural (é óbvio), mas que também tem a 1101 

ver com a questão econômica, com a questão da sua própria idade... O Brasil é um 1102 

país jovem, é uma cultura jovem e não podemos querer dialogar com coisas que já 1103 

não fazem mais sentido – infelizmente. Temos sim que fazer alguns trabalhos que 1104 

são paralelos, senão não só vamos perder um tempo para resgatar coisas que 1105 

deveriam ter sido resgatadas há cinqüenta anos, mas perder dez para fazer isso. Aí 1106 

perderíamos coisas que estávamos quase conquistando. Por isso é tão importante 1107 

um alinhamento com várias áreas. Também é importante que tenhamos os 1108 

Ministérios alinhados. Acho que a grande dificuldade do Brasil em correr com as 1109 

coisas, é porque não existe mesmo tal alinhamento – é uma cultura recente. Eu 1110 

nunca tinha ouvido isso em outros Governos. Essa coisa de que é a iniciativa 1111 

privada que faz não é verdade, porque ela faz até determinado ponto. Depois disso 1112 

só vai conseguir fazer se estiver alinhada com as políticas públicas de Governo, 1113 

senão ela emperra. E emperra na burocracia, no alcance, na interface... O Governo 1114 

tem um papel importantíssimo como ator, como protagonista dessas lideranças. 1115 

Mas o Brasil ainda faz tudo de forma individualizada – cada um tem a sua roda para 1116 

mostrar que ela é a melhor. Estamos quase para perder o bonde da moda; mais um 1117 

pouquinho e deixamos de ser interessantes para o resto do mundo. Ainda somos 1118 
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interessantes, ainda temos alguma coisa para dizer, mas o discurso ainda está 1119 

fraco – ele não chega onde deve chegar. Por quê? Porque o Brasil tem um mercado 1120 

interno que se suporta e faz com que as pessoas se acomodem. O Brasil tem uma 1121 

capacidade de se resolver economicamente em algumas áreas, o varejo – sem 1122 

dúvida alguma – acaba se dando esse respaldo sobre as questões comerciais. 80 1123 

ou 90% de tudo que se produz, em termos de design brasileiro, são consumidos 1124 

aqui dentro mesmo. Então é bobagem esse discurso de globalização para a moda 1125 

brasileira. Sobre tudo que se fala, na verdade, ainda é empírico. Porém, se 1126 

quisermos que essa memória brasileira de criação e de produção se perpetue, isso 1127 

se dará por meio do mercado global. Não adianta olharmos somente para o 1128 

mercado interno, porque o mercado externo olha para o Brasil, se organiza 1129 

rapidamente e vai entrando no país. Se não conseguirem entrar com uma marca 1130 

“X”... Eu me lembro de que nos anos 80 a Calvin Klein “quebrou a cara” aqui e ficou 1131 

seis meses gastando dinheiro, depois fechou e foi embora. Mas hoje a Calvin Klein 1132 

está dentro do Brasil sendo produzida por uma empresa brasileira. 1133 

 1134 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1135 

 1136 

Com todo o respeito, só quero lembrar que na semana passada o Diretor 1137 

Internacional estava aqui, justamente avaliando o que poderia... 1138 

 1139 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1140 

 1141 

Eles já entenderam que não adianta vir para o Brasil como uma marca 1142 

internacional. Eles já entram no Brasil com seus parceiros brasileiros, que 1143 

conhecem o mercado, que conhecem a dinâmica e vão se espalhando como um 1144 

sócio brasileiro. E eles são fortes! Mas isso vai acabar. Quer dizer, se não tivermos 1145 

um mecanismo que seja coletivo no sentido de não só fomentar, mas de propor, 1146 

resguardar e mudar alcances para o mercado internacional, vamos (como aquela 1147 

velha frase) “morrer na praia”. Eu trabalho com moda há trinta anos. E há trinta 1148 

anos produzíamos alfaiataria. Há quinze anos já íamos produzir alfaiataria no 1149 

Uruguai. Hoje já nem sei mais onde é produzida... Na China! A indústria brasileira 1150 

está produzindo na China para trazer para o Brasil – não somente roupas, mas 1151 

milhões de coisas. É lógico que não se pode ter o mercado fechado. O grande mal 1152 
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foi a economia ficar fechada por muito tempo, mas temos de ter uma inteligência e 1153 

uma agilidade de trabalhar tudo o que estamos discutindo aqui, só que “com um 1154 

olho no peixe e outro no gato”. Porque se só olharmos para o peixe, o gasto vai 1155 

pegar, e se só olharmos para o peixe ele vai queimar na frigideira. Temos de olhar 1156 

para as duas direções rapidamente e ver o que dá para salvar e o que dá para 1157 

pegar como inovação, caso contrário não vamos conseguir. Uma das marcas no 1158 

cenário atual que mais tem visibilidade no mundo é a OSKLEM. Ela serve como 1159 

exemplo de se trabalhar a inovação com conceitos de brasilidade que estavam aí 1160 

há décadas. Mas o que é que mudou? O jeito de olhar, a agilidade em fazer. Por 1161 

isso faço uma enorme crítica ao SEBRAE. Ele tem um trabalho de anos sendo feito, 1162 

mas parece que ele é fechado para o próprio SEBRAE, pois ninguém consegue ter 1163 

acesso, ninguém consegue discutir sobre isso... Enquanto o artesão brasileiro não 1164 

for libertado da sua condição de artesão, tudo isso sobre o que estamos falando vai 1165 

continuar na miséria, vai continuar como segundo plano. Temos que trazer tudo o 1166 

que já está feito, que está registrado e já é de conhecimento para o design, ou 1167 

melhor, dar valor como design. Não adianta – com todo o respeito ao trabalho que 1168 

vários estilistas desenvolvem – colocar a renda da rendeira na passarela, pois isso 1169 

não vai mudar nada! Se isso não estiver conectado como procedimento, como 1170 

processo e como produto não vai mudar nada! E nem adianta também pegar o 1171 

couro do peixe que era jogado e poluía os rios em várias comunidades. Teríamos 1172 

que ensinar as comunidades a não jogarem os restos fora, mas fazer virar um 1173 

insumo, um produto. Isso é conexão. Falamos de inovação, de convergência, mas 1174 

não plugamos. É uma crítica que faço há anos. As pessoas falam em “moda 1175 

brasileira”, e aí você vê rendinhas, “fuxiquinhos”, estampas de bananeira... Isso não 1176 

é de propriedade do brasileiro, mas de qualquer pessoa. Uma “Queen” inglesa que 1177 

fez uma coleção inspirada na Amazônia é melhor do que qualquer brasileiro. E ela 1178 

vende isso para o mundo inteiro! 1179 

 1180 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1181 

 1182 

O engraçado é que a chita, que identificamos como sendo produto brasileiro, 1183 

nasceu na Índia, passou pela Inglaterra, por Portugal, enfim. 1184 

 1185 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1186 
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Então, trabalhar essa questão cultural em um plano como esse é trabalhar de forma 1187 

pró-ativa. Se não detectarmos cinco pontos importantes – e rapidamente –, não vai 1188 

adiantar nada, não vai ter diferença e não vai mudar. Hoje, a capacidade do mundo 1189 

em obter informação e ser ágil é muito maior. Enquanto estamos aqui, fazendo esta 1190 

reunião, imaginem quantos chineses já não produziram uma chita nova mais incrível 1191 

que a do brasileiro. 1192 

 1193 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 1194 

 1195 

Eu apenas gostaria de frisar sobre quando estávamos falando sobre a questão do 1196 

resgate e da preservação de memória. Há uma iniciativa incentivada pelo próprio 1197 

Ministério da Cultura agora, o Ponto de Cultura, que é da Associação Brasileira de 1198 

Museologia (não tenho muita certeza) – uma instituição que tem quarenta e cinco 1199 

anos, chamada Caleidoscópio da Memória, Resgate e Preservação da Moda 1200 

Brasileira. Durante três anos (desse Ponto de Cultura) eu acompanhei a elaboração 1201 

do projeto. É um projeto que no primeiro ano vai fazer um levantamento dos 1202 

museus. Por exemplo, o Museu do Índio (no Rio de Janeiro) fica do lado do Museu 1203 

da República, que ninguém sabe, ninguém viu e está lá às moscas. Já tive 1204 

trabalhos de moda para fazer e sabia que havia um museu ali, porque moro no 1205 

Catete. Mas não foi ninguém da universidade que me mandou ir até lá. 1206 

 1207 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1208 

 1209 

E o Museu Carmem Miranda? 1210 

 1211 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 1212 

 1213 

É. Fica no Flamengo – ele está morto. A grande realidade é que a Associação 1214 

Brasileira de Museologia teve a idéia de fazer esse projeto, passou para Ponto de 1215 

Cultura e, no terceiro ano, há um fechamento, que é um livro – aí seria outra 1216 

parceria, outra contrapartida que provavelmente não será do Ministério da Cultura. 1217 

Estou falando como entusiasta, pois conheço o pessoal de lá. E convidamos as 1218 

instituições que estão aqui presentes, principalmente a universidade, para poder 1219 

fazer o fechamento desse livro com o pessoal: com a Morgana e com as pessoas 1220 
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da ABM. Outra coisa que vai de encontro ao que o Paulo estava falando é que nem 1221 

todos que fazem Faculdade de Moda querem ser estilistas – a maioria quer: 99%. E 1222 

posso falar isso enquanto estudante de Moda. Eu sou designer, mas agora faço 1223 

Moda. E enquanto estudante de Moda sei que os alunos estão preocupados com 1224 

isto: ser estilista. Mas sendo muito otimista, nem cinco vão chegar em algum lugar. 1225 

Só que tem uma parcela significativa também – não sei se quantitativa, mas 1226 

qualitativa – que quer se dedicar à Academia, a outras áreas como 1227 

“Desenvolvimento Sustentável” ou “Responsabilidade Social”, ou ainda “Inclusão 1228 

Social Através da Moda”, e que não encontra cadeira dentro da universidade – não 1229 

tem nem o que estudar. É bacana esse fórum dos estudantes e tudo mais, porque 1230 

acho que deve haver o mínimo, dentro das grades das universidades, de coerência. 1231 

Você faz uma faculdade X aqui e tem uma grade “tal”, e aí você pede transferência 1232 

e tem que mudar praticamente tudo o que já fez. A questão acadêmica tem muita 1233 

coisa de preservação da identidade, de resgate... E há este viés também de 1234 

Jornalismo de Moda – nem todo mundo quer ser estilista. Acho que tudo isso 1235 

movimenta a indústria e movimenta a coisa da criatividade, sobretudo. Temos as 1236 

questões do Domênico Demásio (?) e toda essa questão já falada. Nós não temos 1237 

hoje, no Brasil – até porque é uma questão muito recente – pessoas que discutam 1238 

ou que estejam sendo fomentadas... Porque ninguém vai ficar aqui para sempre. E 1239 

nós não temos essas pessoas que discutem Moda enquanto Cultura e que, não 1240 

necessariamente, fazem ou fizeram Moda, não encontrando espaço para tal 1241 

discussão, a não ser sobre alguma coisa muito pontual. Pelo menos no Rio de 1242 

Janeiro, nas universidades por onde passo, não vejo isso. 1243 

 1244 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1245 

 1246 

Penso da seguinte forma: talvez tudo que você expôs agora faça parte do Fórum do 1247 

MEC – de alinhamento e de grade educacional. Este nosso plano de discussão 1248 

seria sobre como fomentar, para todos esses jovens que estudam Design e que 1249 

querem ser estilistas. Seria colocar na cabeça deles que é tão bacana ser estilista 1250 

próprio, como trabalhar para uma empresa. Porque você tem trinta mil empresas no 1251 

Brasil carentes de profissionais qualificados, e todo mundo quer abrir a sua própria 1252 

empresa – é aí que a coisa fica mal. As pessoas saem nessa aventura de fazer uma 1253 

empresa própria e acabam, em pouco tempo, perdidas, sem conseguir desenvolver, 1254 
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porque não é simples montar uma empresa, principalmente quando ela demanda 1255 

auto-investimento. E se antes demandava, hoje ainda mais. Um ponto que podemos 1256 

colocar como sendo importante seria: como criar o desejo para esses jovens? Eles 1257 

têm que estudar, mas devem ir para uma empresa e fazer seu trabalho dentro de 1258 

uma empresa. Como podemos pegar essas trinta mil empresas que existem no 1259 

Brasil e dizer: “contratem designers para melhorar seu trabalho!” Assim, poderíamos 1260 

levar para cima a qualidade de tudo. São cento e cinqüenta faculdades de Moda 1261 

hoje? Com uma média de quantos alunos? 1262 

 1263 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1264 

 1265 

Posso falar pela Anhembi-Morumbi. Acho que a média, por escola, é de três mil. 1266 

 1267 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1268 

 1269 

Então: são três mil em cento e cinqüenta faculdades. São trezentos mil alunos se 1270 

formando, por ano, em Estilismo. Onde eles vão trabalhar? 1271 

 1272 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 1273 

 1274 

Creio que teríamos de desmistificar o “glamour”. Essa é a premissa básica para o 1275 

plano de trabalho. Eu, por exemplo, trabalho com isso há dez anos – desde que 1276 

nasceu o São Paulo Fashion Week. Temos estagiários que querem trabalhar por 1277 

acharem que é “glamour”. Acho que todos aqui passam por isso. Nós já somos mais 1278 

experientes e não vislumbramos isso. É como eu digo no escritório: não dá para 1279 

fazer “eventite”. Precisamos desmistificar isso. Além de falarmos com as faculdades 1280 

de Moda, devemos falar com o público em geral. Isso não é brincadeira! A palavra 1281 

“Moda”, que é tão pejorativa, precisa adquirir um conceito, uma definição. E temos 1282 

de desmistificar também as funções que alguém pode cumprir dentro da cadeia. 1283 

Todas elas são importantes – se não houver modelista a roupa não pára em pé. É o 1284 

caso do Arquiteto: todo mundo quer ser Arquiteto, e não Mestre-de-obras. E a roupa 1285 

precisa ficar em pé de alguma forma, senão ela vira desenho. 1286 

 1287 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1288 
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 1289 

Essa idéia de “desmistificar o glamour” é clarear o que faz cada profissional nessa 1290 

cadeia, a importância que todos os profissionais têm, e dizer para todos que muitos 1291 

de nós acordamos às quatro da manhã para estar nesta reunião. 1292 

 1293 

A Sra. Goya Lopes (Designer): 1294 

 1295 

Gostaria de colocar que já estamos fazendo um trabalho desses. O BID, juntamente 1296 

com o Governo, está com o Projeto Progredir, que versa sobre justamente isto: 1297 

juntar designers com gestores. Mas o que aconteceu? Exatamente isto! Na hora de 1298 

juntar esses designers – os trinta e poucos que ganharam o curso do IB MODA (de 1299 

Designer de Moda) – no meio do curso (estamos agora no primeiro módulo), todos 1300 

queriam fazer o curso de Gestão, que é dos gestores. Todo mundo queria ser 1301 

gestor e ter a sua própria marca. Na semana passada tivemos a seguinte divisão: 1302 

quem são os designers que vão dar consultoria para as empresas? São trinta e 1303 

duas empresas, com mais ou menos trinta e seis designers. E teve designer que 1304 

disse: “eu queria, porque queria...”. Então, essa situação reflete o que vocês 1305 

colocaram. Esse programa do qual falei é um programa piloto, que está tentando 1306 

dar certo na Bahia. Porque ninguém quer trabalhar nas empresas! E também os 1307 

gestores não querem trazer designers, exatamente pela situação. São poucas as 1308 

pequenas empresas que têm um designer e tem uma modelista. Fizemos um 1309 

levantamento e vimos que há menos da metade – a maioria é terceirizada. Eles não 1310 

têm um setor de desenvolvimento de produto. O Governo do Estado está envolvido 1311 

com essa questão, bem como a Secretaria de Tecnologia, o SEBRAE e o IEL. Mas 1312 

é um trabalho que já tem quatro anos. Nós nos reunimos e pedimos para que 1313 

houvesse todo um processo. Esse processo foi construído através dos arranjos 1314 

produtivos. Temos um em Salvador e outro em Feira de Santana. Depois de quatro 1315 

anos é que conseguimos. O BID já confirmou toda a continuidade. E paralelo a isso 1316 

temos um plano de ação. Foram beneficiadas algumas redes. Inclusive a minha 1317 

rede é a “Rede de Fornecedor Goya Lopes”. O que vai acontecer? Já ganhamos o 1318 

edital, juntamente com quatro outras empresas. Ao invés de somente a empresa 1319 

“Didara”(?), que é marca Goya Lopes, crescer, ela está com uma cooperativa junto 1320 

com uma empresa de bordados e ainda outra empresa. Então somos, ao todo, 1321 

quatro empresas e temos (juntos) quase cem funcionários, sendo que todos eles 1322 
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vão ser treinados. Com isso vamos conseguir, mas ainda existem dificuldades. Foi 1323 

uma briga na hora de irmos para as empresas! Os designers não queriam participar, 1324 

eles queriam ir para as empresas que já estivessem prontas. 1325 

 1326 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1327 

 1328 

A grande pergunta, para vocês que fazem a coordenação do plano, seria: “quais 1329 

são os pontos mais importantes no que tange a conquista para um Plano Nacional 1330 

de Cultura para a Moda?” Porque a Moda é composta de um setor extremamente 1331 

dinâmico e extremamente pulverizado. São mais de trinta mil empresas... A Moda é 1332 

alavancadora dos processos de trabalho, quer dizer, ela tem uma mão-de-obra que 1333 

pode ser agregada, pois contém profissionais de baixo conhecimento. Então, 1334 

rapidamente você consegue gerar empregos e treinamentos. E você tem um baixo 1335 

investimento para um retorno rápido. Tudo isso são vantagens. As desvantagens é 1336 

que, justamente por ser muito pulverizada, por ser formada por empresas de 1337 

tamanhos muito irregulares – pequenas, micros e médias empresas (com poucas 1338 

grandes empresas), e esse mercado ainda passar por uma informalidade no que 1339 

tange ao seu varejo, isso dificulta muito. Quais são os pontos que o Plano Nacional 1340 

de Cultura prevê que sejam mais relevantes? Dos problemas que o setor tem, 1341 

podemos até fazer “planos nacionais dos problemas da Moda”. É aquilo que já falei: 1342 

“um olho no gato e o outro no peixe”. Mas se pensarmos em dez anos veremos que 1343 

é pouco tempo. Quando pensamos no São Paulo Fashion Week, sempre falamos: 1344 

“são trinta anos”. A cada dez anos tínhamos uma meta clara. Ela vai sendo corrigida 1345 

no decorrer de alguns anos. Há coisas que já conseguimos e era para 1346 

conseguirmos em trinta anos. Quando ocorre isso você percebe que, na verdade, 1347 

existem coisas que são conquistas diárias, que carecem de manutenções diárias. E 1348 

existem coisas também que talvez você não vá conquistar em vinte anos, como 1349 

estava previsto. Assim, se não nos agarrarmos a poucos pontos, mas pontos 1350 

importantes, em dez anos não vamos conseguir ver resultado de alguma mudança. 1351 

 1352 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1353 

 1354 

Eu anotei algumas coisas aqui. Com tudo isso que estávamos discutindo, eu quero 1355 

começar com a diferenciação entre moda e evento. Há uma parte da sociedade que 1356 
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acompanha o jornalismo segmentado. A pessoa vai diretamente à parte que trata 1357 

de cultura e moda, e acompanha pelo jornal. O evento, na verdade, é o final de um 1358 

processo que vem desde a elaboração... Como é que se consegue mudar essa 1359 

visão? Consolidando documentos, como o plano, em que se delimita bem o foco da 1360 

atuação. Na cultura, de um modo geral, é assim. No poder público, principalmente, 1361 

é muito fácil se verem gestores que acham que cultura seja evento. A pessoa faz 1362 

um evento no ano e pronto – já está feita a sua parte. O que estamos mudando? 1363 

Estamos transitando do evento para a política pública. Por isso comecei a falar que 1364 

o documento do plano é tão importante para se começar uma nova discussão no 1365 

campo cultural. Nós não entendemos mais a cultura como evento, e sim como 1366 

política pública. E quando você pensa a cultura como política pública, você tem que 1367 

ter ações na parte de formulação. Quando se formula uma política, pode-se 1368 

formular com a sociedade, sem a sociedade, tem-se a universidade como elemento 1369 

de formulação – com qualquer política pública da Moda até a universidade. 1370 

Formular uma política é pensar: para quê ela vai servir? Quem ela vai atender? 1371 

Qual o seu objetivo final? Você profissionaliza a cultura do ponto de vista da gestão 1372 

pública – esse é o diferencial. Você monitora a cultura: “queria ter chegado aqui, 1373 

mas chegou aqui...” Ou “você foi além e tal...” E depois vem a avaliação da política 1374 

pública. Já se atingiu os objetivos, já se satisfez o público-alvo, ou seja, você trata 1375 

isso de forma diferenciada. Vou dar um exemplo de segmento que não tínhamos: 1376 

criamos a Secretaria da Identidade da Diversidade. Uma das ações em que ela 1377 

pensa são os editais; por exemplo, o edital de Cultura Indígena e edital de Cultura 1378 

Popular. O que é um edital? O edital em si já é uma revolução. Tradicionalmente o 1379 

Ministério da Cultura é um “grande balcão". Então chegava o produtor cultural ou 1380 

algum artista e falava assim: “Ministro, eu estou com um projetinho, será que o 1381 

senhor não me dá uma ajuda?”. Agora estamos mudando essa lógica do balcão 1382 

para a lógica do edital. Lançamos o edital, tem uma comissão específica que é 1383 

montada, que vai avaliar os projetos segundo a publicação do edital, e depois vai 1384 

anunciar os vencedores. Uma coisa que podemos consolidar no plano é justamente 1385 

essa experiência de política pública. Moda não é evento – tal conceituação é super 1386 

importante. Imagine se ela vem como preâmbulo do Plano Nacional? Todo mundo 1387 

que entrar em contato com o plano vai ter um choque. Isso vai para as 1388 

universidades, isso influenciará na formação das pessoas e depois vai passar a 1389 

orientar as políticas públicas do Ministério, não só da Cultura, mas dos outros 1390 
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também. Outro exemplo do impacto do plano dentro do Ministério que vivenciamos 1391 

foi com relação à Lei Rouanet: temos hoje mais ou menos trezentos mil reais para 1392 

investimento. A Rouanet, hoje, tem a expectativa de que em 2009 vai movimentar 1393 

um bilhão e quatrocentos milhões. Que tipo de ação a Rouanet acaba fomentando? 1394 

Fazendo uma análise da modificação da lei, temos visto que a Lei Rouanet acaba 1395 

beneficiando quatro segmentos, basicamente: o grande Teatro, Espetáculos 1396 

Musicais, alguma coisa de Música Erudita... O Cinema tem uma calha própria, que 1397 

é a lei do audiovisual, mas também é muito beneficiado. E Livro e Leitura – 1398 

principalmente os livros de divulgação das empresas. Nisso tudo vão 80% do 1399 

orçamento da Rouanet! Mas na Cultura posso listar seis segmentos, de Moda a 1400 

Artes Digitais, e por aí vai. Como é que se contemplam esses outros? Você 1401 

contempla estabelecendo metas e diretrizes para o investimento. No fundo, a 1402 

Rouanet acaba sendo um mau exemplo de lei de incentivo, porque o Estado não 1403 

tem a menor ingerência e a sociedade também não. E é dinheiro público! Para que 1404 

vocês tenham uma idéia sobre até que ponto chega essa discussão, teve uma 1405 

pessoa em um debate no Rio de Janeiro que se levantou e falou assim para o 1406 

Ministro: “Ministro, eu tenho uma afirmação a fazer aqui, que vai ser polêmica. O 1407 

dinheiro que, por exemplo, o Banco Itaú paga de imposto é dele e é o banco que 1408 

deve decidir”. Aí o Juca falou: “Até do ponto de vista conceitual a gente discorda. 1409 

Independente da sua vontade você vai ter que cumprir com o imposto”. O dinheiro 1410 

vai para o fundo, e aí é o Estado que decide. É o Estado juntamente com a 1411 

sociedade que vai dizer: “Música Erudita tem bastante dinheiro e agora queremos 1412 

fomentar outros. Estabelecemos mecanismos de incentivo para vocês 1413 

continuarem...” Isso é uma suposição. E aí o dinheiro vai outros segmentos que 1414 

nunca viram a cor do dinheiro. Então, nesse tipo de coisa o plano influencia 1415 

diretamente. Poderíamos discutir aqui... Só nessa breve discussão que estávamos 1416 

fazendo, poderíamos pensar em um Fundo Setorial para a Moda que contemple 1417 

segmentos específicos... Tudo depende do grau de maturidade que vamos ter. Ou 1418 

ainda uma estrutura institucional específica para a Moda dentro do Governo 1419 

Federal, uma Agência da Moda... A Moda não dialoga com tantas áreas? Assim, 1420 

acho que isso poderia ser uma agência supraministerial. Já temos uma agência, 1421 

que é a Agência Nacional do Cinema – a ANCINE. Poderia haver outra agência que 1422 

dialogasse... Por exemplo, o público do MDIC, o público do MEC... Eu não tinha 1423 
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idéia, mas havia trezentos mil formandos de Moda. Eu duvido que o MEC pense na 1424 

grade horária. 1425 

 1426 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1427 

 1428 

É claro que estamos imaginando aqui vários âmbitos e não só de graduação, mas 1429 

mesmo assim o contingente... Onde essa gente vai trabalhar, se não temos isso 1430 

organizado? Outro ponto sobre o que vejo em outros países. Eu sei do esforço de 1431 

toda a equipe do São Paulo Fashion Week para fazer isso, o que eventualmente é 1432 

possível, mas nem tanto, ou seja, de fazer com que a cidade e o país respirem o 1433 

evento naquele momento. Não há políticas específicas para isso em vários âmbitos 1434 

públicos. Você na Colômbia o metrô mudando toda a sua estética durante a 1435 

semana de moda colombiana. Em todas as estações e em todos os trens eles têm 1436 

televisões transmitindo o desfile. Isso existe dentro do Parque do Ibirapuera e em 1437 

alguns lugares de São Paulo, tudo graças ao esforço do São Paulo Fashion Week. 1438 

Então são questões de política pública mesmo. Entrando no âmbito do Ministério do 1439 

Desenvolvimento, nós brincávamos dizendo que no Porto de Xangai (na China) 1440 

você exporta uma peça em duas horas, e em Santos você leva noventa dias. Aí 1441 

estamos falando mesmo de política pública. Por isso acho que a idéia da agência 1442 

não é ruim. 1443 

 1444 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 1445 

 1446 

Há no Conselho de Modas algo que se chama “Ata Carnê”. Há cinco anos a ABIT 1447 

tenta passar uma coisa chamada “carnê”. Sabem o que é isso? Uma autorização 1448 

para a pessoa ir a uma feira no exterior e levar o seu mostruário, levar as peças 1449 

como mostruário. Então aquilo tem que ser catalogado como mostruário para que 1450 

ela possa entrar na alfândega de outro país, para voltar ao seu país. Ninguém 1451 

consegue entender isso! Ninguém consegue explicar por que isso, uma coisa tão 1452 

simples, não passa.  1453 

 1454 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1455 

 1456 
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Porque o Brasil não é signatário. E aí, caixinha de Fedex, para mim, não é container 1457 

– são coisas diferentes. 1458 

 1459 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 1460 

 1461 

Mas aí há uma questão do Ministério das Relações Exteriores. Quando tentamos 1462 

fazer com que um estrangeiro venha para poder se apresentar como convidado, ou 1463 

ele é turista, ou entra como trabalhador e então precisa de um visto de trabalho e 1464 

tudo mais. Para você conseguir um “visto business”, precisa ter uma carta 1465 

comprovando a entidade. É uma loucura! 1466 

 1467 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1468 

 1469 

Não é “ter a carta”. O problema é a agilidade de se obter a carta e a coisa 1470 

acontecer. Acho que ter a carta é legal, o problema é mesmo a agilidade. 1471 

 1472 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 1473 

 1474 

Não, Paulo, a carta não é legal. Há requisitos que ninguém preenche em tal carta. 1475 

Nós, que trabalhamos, sabemos disso. Aproveitando isso, acho que o mais 1476 

importante seria pensarmos em uma estrutura, em uma agência. Porque Moda é 1477 

um negócio muito novo. E Moda é um segmento que me lembra sabe o quê? O 1478 

Cinema – lá no começo; e me lembra o Teatro – também lá no começo... Isso, 1479 

quando as pessoas olhavam a coisa como se fosse mambembe, ou como se não 1480 

fosse vingar. Hoje você vê pessoas fazendo Moda porque acha glamoroso. Tenho 1481 

uma filha de quinze anos que acha o máximo ser modelo. Ela não tem noção de 1482 

que a coitada da modelo passa o dia inteiro trabalhando. Precisamos levar este 1483 

conceito sobre o que é o emprego na área da Moda, como ela impacta em outros 1484 

setores, enfim, isso é importante. 1485 

 1486 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1487 

 1488 

Tudo o que estamos discutindo aqui impacta na formação das pessoas. Então a 1489 

pessoa faz uma opção quando jovem, e aí passa quatro anos estudando, gasta um 1490 
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dinheirão. Ao final de quatro anos ela vai dar de cara com um mercado altamente 1491 

concentrado, super competitivo... Isso é só para lembrar que não é à toa que este 1492 

seja um momento histórico, uma inovação. O Estado já está percebendo que não 1493 

pode mais tratar... O que a Moda está mostrando é que ela veio para ficar, e assim 1494 

ela tem necessidades específicas. É um elefante na loja de cristal – dependendo de 1495 

como ele se movimentar, acaba com a loja. E o Estado faz isso – o SEBRAE é um 1496 

exemplo. Para você mudar a proposta de política do SEBRAE demora cinco, seis 1497 

ou, às vezes, dez anos. Neste meio tempo quanta coisa não foi... 1498 

 1499 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 1500 

 1501 

Mas eles brigaram porque foram relacionados entre os setores públicos que 1502 

estariam na convergência. Eles ficaram muito bravos. Nós não somos do setor 1503 

público, somos do setor privado. Nem os privados reconhecem... 1504 

 1505 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1506 

 1507 

Eu acabo de me lembrar de que eu ministro uma disciplina que se chama “Cultura e 1508 

Consumo em Países Diferentes”. Então o aluno entra com a expectativa de 1509 

entender o que acontece na França e na Itália. A primeira aula versa sobre como as 1510 

sacoleiras compram produtos em Fortaleza (no Beco da Poeira), que é um comércio 1511 

legal informal. Quando esses jovens têm contato com o que vem a ser a realidade 1512 

do pequeno empresário no Brasil, com quem de fato é o consumidor do produto de 1513 

“exportação” – a lingerie fabricada em fundo de quintal por uma costureira que vai 1514 

vender em uma feira que começa às cinco da manhã, sendo que às sete vem a 1515 

fiscalização e ela tem que sair... E aí você tem uma linha aérea que chega em 1516 

determinado horário, pois aquele comprador também vai vender com catálogo, feito 1517 

por recortes de revistas contendo as celebridades da novela que está passando no 1518 

Continente Africano. Eles levam a celebridade vestida, o cliente escolhe o que 1519 

deseja, e essa sacoleira, então, manda outra pessoa de sua família, na mesma 1520 

semana pelo vôo para comprar o produto que foi feito no Bom Retiro ou no interior 1521 

do Brasil para revenda. Existe uma realidade paralela aí que não está divulgada, até 1522 

porque a própria mídia não está disposta a divulgar também. Não consigo imaginar 1523 

uma boa parte dos colegas indo à Toritama, ou acordando às cinco da manhã para 1524 



47/111 

entrevistar sacoleiras angolanas que estão fazendo suas compras ali, em Cabo 1525 

Verde e tudo mais. Não estou tirando o mérito, porque isso também é importante na 1526 

construção do processo, faz parte do processo, mas é uma parte da nossa cultura 1527 

que está totalmente inviabilizada pelos meios de comunicação. E nada do que 1528 

estamos falando aqui acontece, pois há uma realidade que está sendo negada e 1529 

não está sendo trabalhada. 1530 

 1531 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1532 

 1533 

Às vezes achamos, por exemplo, que a participação de uma Prefeitura ou de um 1534 

Governo de Estado por ser esta: é só mudar o trânsito. Só que ela pode ser muito 1535 

maior. A Prefeitura pode ser uma grande parceira no desenvolvimento econômico 1536 

municipal. E essa discussão (que nunca foi realizada) precisa ser feita. O Plano 1537 

seria o pontapé inicial. Do ponto de vista da Moda, como uma Prefeitura pode 1538 

ajudar, além da questão operacional no evento? O que a Goya disse é muito 1539 

interessante e novo: o Estado ajudando uma cadeia produtiva, tendo políticas 1540 

específicas para a cadeia produtiva. Digo de novo: não podemos depender da 1541 

gestão, ou melhor, daquela gestão específica. Você pode ter uma gestão municipal 1542 

bacana, pode ter uma gestão estadual... Mas tudo deve se consolidar em lei, 1543 

porque aí muda a gestão, e a pessoa é obrigada a, pelo menos, dialogar com os 1544 

atores, senão ela terá problemas no Tribunal de Contas ou com um Juiz Federal... 1545 

Por isso deve virar lei. É tão importante para nós, porque as pessoas usam a 1546 

dinâmica da Cultura como um modo de falar assim: “isso é complicado demais – 1547 

deixa assim, deixa sem nada!” Temos de ir consolidando, e devemos ter 1548 

mecanismos de avaliação permanentes. Dez anos é pouco tempo, mas pode ser 1549 

muito tempo. Você vai fazer discussões de dois em dois anos para atualizar o 1550 

plano. “Olha, isto aqui que falamos há dois anos já não serve mais. Agora temos de 1551 

ir para outro lado”. Ou: “olha, isto aqui que estávamos pensando continua atrasado 1552 

e vocês terão que acelerar”. 1553 

 1554 

A Sra. Goya Lopes (Designer): 1555 

 1556 

Realmente foi na gestão anterior que foi feita essa combinação. O novo Governo 1557 

levou um ano e meio, e só aconteceu por causa dos empresários. No sindicato nós 1558 
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nos mobilizamos porque já existia todo um preparo, quer dizer, fomos preparados 1559 

para que o evento acontecesse. E foi a única vez realmente que o SEBRAE 1560 

participou, porque ele manteve, nesse um ano e meio, o nosso grupo trabalhando 1561 

com os eventos. O dinheiro já estava comprometido. Também havia esta coisa – já 1562 

existia, a verba já estava aqui no Brasil. 1563 

 1564 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1565 

 1566 

A nossa expectativa agora é fechar a agenda de trabalho para este ano, que leve 1567 

isto em conta: a constituição do Colegiado e, em algum momento, também alguma 1568 

atividade para discutir o Plano Setorial da Moda. Se formos compilar todos os 1569 

pontos levantados na parte da manhã, como a criação de fundos específicos, 1570 

estrutura específica, iniciativas que visem fortalecer o segmento da organicidade, o 1571 

mapeamento e o diagnóstico econômico e cultural do segmento, veremos que tudo 1572 

isso já faz parte dos elementos que comporiam esse Plano Setorial. Sabemos que 1573 

ideal, ao envolver mais gente e ganhar mais força política para apoiar o projeto, 1574 

seria que pensássemos em eventos que até já fomos listando aqui. Essa seria a 1575 

expectativa que tínhamos de ir consolidando. Outra coisa que eu gostaria de avaliar 1576 

com vocês é que as próprias reuniões do Colegiado precisam ser pensadas no 1577 

calendário de vocês também. Não dá para termos uma reunião antes do São Paulo 1578 

Fashion Week e nem antes do Fashion Rio, porque os atores estarão envolvidos na 1579 

produção dos eventos. Tudo isso temos que levar em conta quando formos montar 1580 

a nossa agenda de trabalho. Quero propor para vocês, inclusive como tarefa para o 1581 

Ministério que, ao longo das discussões que fizemos no ano passado sobre o Plano 1582 

Nacional, muita coisa foi surgindo (fruto dos debates) sobre Design, sobre Moda, 1583 

sobre Artes Visuais, e que poderiam servir de subsídio para a discussão do Plano 1584 

Setorial aqui. Então a proposta que eu vou fazer é a seguinte: o Ministério se 1585 

encarregaria de fazer um estudo sobre diretrizes gerais do segmento, mas vocês 1586 

têm que levar em conta que este seria um exercício livre. Muita coisa do que vai 1587 

aparecer neste documento não vai servir. O que servir será para, única e 1588 

exclusivamente, que vocês pensem sobre isso. Acho que em quinze dias podemos 1589 

apresentar isto a vocês – uma compilação de propostas diretrizes. Seria muito 1590 

importante que vocês entrassem em contato com tais diretrizes e nos retornassem. 1591 

Ao retornar, o ideal seria que vocês fizessem um pouco do que outros Colegiados e 1592 
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outros GTs vêm fazendo também – receber as contribuições do Ministério. Vocês 1593 

podem procurar atores que acharem importantes e falar: “olha, esta é a contribuição 1594 

do Ministério para o Plano Setorial da Moda. O que vocês acham?” “Ah, acho que 1595 

seria o caso de fazermos uma reunião, pois há aquela pessoa, um professor 1596 

universitário, um artista que gostaria de contribuir também”. Todos podem ficar 1597 

livres para submeter a contribuição e, depois de um mês, voltaríamos já com tudo 1598 

isso discutido, e com as contribuições de vocês expressas em papel. Isso seria um 1599 

importante exercício para qualificar a pré-proposta, o que vai dar um pouco de 1600 

trabalho. Por isso o meu receio é o calendário. Estaríamos apontando, como retorno 1601 

de trabalho, o final de junho. O problema é que seria pouco tempo para se discutir e 1602 

se formatar uma proposta.  1603 

 1604 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1605 

 1606 

O ideal seria no final de julho. Mas poderíamos trocar com outros pares, porque 1607 

mesmo que pegássemos, daqui a quinze dias alguma coisa... Estamos quase no 1608 

fim de maio. As pessoas estão mais focadas no lançamento das novas coleções. 1609 

 1610 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1611 

 1612 

Acho que o Paulo tem toda a razão. Se for para anteciparmos um pouco, 1613 

deveríamos deixar para meados de julho, observando as viabilidades... 1614 

 1615 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1616 

 1617 

É. Porque mesmo que recebamos daqui a quinze dias, isso será lido com atenção 1618 

somente no final de junho ou início de julho. Então precisamos, pelo menos, desses 1619 

quinze ou vinte dias realmente. Realmente o ideal seria na segunda quinzena de 1620 

julho. 1621 

 1622 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 1623 

 1624 
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Penso que seria melhor no final de julho, até para termos um calendário. Sempre 1625 

teremos eventos em janeiro e em junho. Aí teríamos um mês para ler, para elaborar 1626 

e tal. 1627 

 1628 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1629 

 1630 

Eu gostaria de fazer um comentário com relação a datas. Os eventos da América 1631 

Latina começam na última semana de julho. Eu, por exemplo, estou comprometida 1632 

com tais eventos – com a última semana de julho e a primeira de agosto, pois nosso 1633 

calendário acadêmico pega por aí. Normalmente, na última semana de julho e na 1634 

primeira de agosto temos os eventos acadêmicos, quando reativamos o ano letivo. 1635 

 1636 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1637 

 1638 

Não teria problema em fazermos o evento na primeira semana de agosto ou na 1639 

segunda quinzena. 1640 

 1641 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 1642 

 1643 

Ou entre quinze e vinte de julho – para mim seria perfeito. 1644 

 1645 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1646 

 1647 

Seria só para tentarmos nos equilibrar, porque vamos entrar em um ritmo de definir 1648 

a agenda mesmo. 1649 

 1650 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1651 

 1652 

O mais importante, colocando uma escala de prioridades, seria vocês poderem ler 1653 

tudo com calma. A partir disso é vocês iriam retornar, porque é assim: “como é que 1654 

funciona em outros casos?” Isso é importante. Para cada Colegiado tínhamos uma 1655 

estrutura, dentro do Ministério, que acumulou conhecimentos. No caso de Música, a 1656 

FUNARTE foi fundamental na parceria, e também no caso de Dança, de Cultura 1657 

Popular, com a Secretaria da Identidade da Diversidade Cultural. Então a 1658 
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provocação que fizemos, tanto para a sociedade como para a Secretaria, retornou 1659 

mais ou menos rápido. No caso da Moda, não temos uma estrutura no Ministério. 1660 

Até acho que será muito divertido o fato de alguns espaços no Ministério se 1661 

debruçarem sobre a questão da Moda. A FUNARTE vai ter que se de alguma forma 1662 

– será um exercício interessante. E sobre a Secretaria da Identidade da Diversidade 1663 

a mesma coisa. Eles vão qualificar, inclusive, a intervenção, a resposta que formos 1664 

dando a eles. Por exemplo, a Secretaria de Identidade da Diversidade tem editais 1665 

para a Cultura Indígena, para LGBT, para a Cultura Afro... Então, ali são eles que 1666 

cuidam da pauta da diversidade. Penso que vai ser interessante, mas vocês 1667 

precisam entrar em contato com isso e distribuir na comunidade da Moda que 1668 

queira fazer uma discussão de conteúdo sobre a Moda, para que o retorno dessa 1669 

provocação no Ministério seja válido. Dependendo do grau de maturidade do 1670 

documento, podemos até consolidar isso como um “caderno de diretrizes”. Vamos 1671 

distribuir isso e creio que entre vocês vai haver menos conversa, porque vai ser 1672 

aqui, depois, no Plenário, em que vamos discutir as diretrizes. Isso foi super 1673 

importante para nós nos outros Planos Setoriais, e na discussão aqui já 1674 

amadurecemos bastante. Também, com isso, seria bom pensarmos se a 1675 

composição do Plenário dá conta dessa diversidade. Se vocês estão identificando 1676 

que falta algum elemento... “Esse não veio e deve ser convocado...” Aí podemos 1677 

recompor e pensar: “bem, objetivamente é uma discussão agora de proposta de 1678 

política pública, é seria importante envolver tal pessoa, pois ela iria ajudar muito a 1679 

consolidar isso”. São duas coisas: a composição do Plenário e a discussão do 1680 

Plano Setorial. 1681 

 1682 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 1683 

 1684 

O Fernando Pimentel, da ABIT, disse que estava participando na Frente 1685 

Parlamentar para a aprovação do Plano. Você tem conhecimento da participação da 1686 

ABIT? 1687 

 1688 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1689 

 1690 

Não. Você está dizendo “na Frente Parlamentar do Congresso Nacional?” Da 1691 

Frente Mista... Não, mas se ele se interessar, poderíamos... 1692 



52/111 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 1693 

 1694 

Precisaríamos saber, porque ele, inclusive, falou: “Eu estou indo e vocês precisam 1695 

participar também”. 1696 

 1697 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1698 

 1699 

Na verdade ele deve estar se referindo ao Plano Nacional. 1700 

 1701 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 1702 

 1703 

Sim, seria com relação ao Plano Nacional. 1704 

 1705 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1706 

 1707 

O Plano Nacional encontra-se na Comissão de Educação e Cultura. A relatora é a 1708 

Fátima Bezerra e, no dia 18 de junho, ela vai entregar o substitutivo. Essa data 1709 

dever ser uma referência para ele, porque estamos fazendo um grande evento, no 1710 

qual virão Secretários Estaduais de Cultura, Presidentes de Conselhos Estaduais 1711 

de Cultura e o Plenário do Conselho também estará presente – tudo isso para 1712 

discutir a proposta final que, depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça, 1713 

e logo após para o Senado. Acho que ele esteja se referindo a isso. A idéia, então, 1714 

é consolidar, ao Ministério e à relatora, uma proposta de substitutivo e encaminhar. 1715 

Aliás, quem puder vir – será um dia muito importante. Mas não é a aprovação do 1716 

Plano. E ainda há outra questão: nos dias 16 e 17 de junho o Conselho Nacional de 1717 

Política Cultural (o CNPC) vai se reunir. O ideal seria que vocês já tirassem um 1718 

representante para compor o Plenário. O Plenário se reúne quatro vezes. No fundo, 1719 

a presença de vocês vai passar a ser fundamental quando o Presidente publicar o 1720 

Decreto que recompõe o Plenário. Amanhã teremos uma reunião na Presidência 1721 

para acertar os detalhes. Aí, uma vez consolidado, os atores envolvidos terão de se 1722 

posicionar. Mas aqui, acho que seria o caso de esperarmos pela reunião de agosto. 1723 

Como disse, são quatro reuniões do Conselho e é importante que vocês se 1724 

integrem no Plenário, porque o representante levaria as questões da Moda para lá e 1725 

traria os assuntos discutidos. Para vocês terem uma idéia, o ponto de pauta da 1726 
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próxima reunião é a reforma da Lei Rouanet, em que o Ministro vai apresentar uma 1727 

proposta. Vamos tentar trazer o Secretário-geral da Presidência para que ele 1728 

participe de uma conversa conosco e para, na verdade, abrir os trabalhos do 1729 

Conselho. Mas ainda há muitos pontos de pauta. Está sendo montado um Grupo de 1730 

Trabalho de Relações Exteriores, a pedido dos artistas, para levarmos o tema da 1731 

relação com os países latino-americanos e europeus. É a questão da circulação das 1732 

exposições e tudo mais. Quer dizer, há um monte de agendas, e seria importante 1733 

termos logo um representante, para que vocês pudessem acompanhar que tipo de 1734 

discussão o Plenário está fazendo. Trazemos tudo para cá e, da mesma forma, à 1735 

medida que a discussão avançar vocês podem ir propondo temas para o Plenário. 1736 

Por exemplo, vocês estavam falando da questão da cadeia produtiva, da relação 1737 

com o SEBRAE. Podemos chamar o Paulo Okamoto (o Presidente do SEBRAE) 1738 

para uma exposição sobre as diretrizes culturais que ele tem para pautar o trabalho. 1739 

É muita coisa mesmo. Quando nos constituirmos e tirarmos o representante, vocês 1740 

vão ver que a vida, aqui, terá uma dinâmica maior, o que também é bem importante. 1741 

Vocês já estão organizados, mas quando tirarem o representante estarão mais 1742 

ainda, porque ele vota no Plenário, nós aprovamos planos de trabalho... O 1743 

Regimento da Conferência Nacional, por exemplo, foi o Plenário que votou. As 1744 

diretrizes gerais do Plano Nacional de Cultura foram aprovadas e a própria Lei 1745 

Rouanet vai passar pelo crivo do Conselho. Quanto mais este Colegiado estiver 1746 

organizado, mais qualificado será o voto do representante de vocês no Plenário.  1747 

 1748 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1749 

 1750 

Essa reunião será na última dezena de julho, para que não se entre em agosto. 1751 

 1752 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1753 

 1754 

Eu estarei disponível, aqui no país, até o dia 23 de julho. Depois eu viajo e só volto 1755 

na primeira semana de agosto. Então poderá ser de 20 a 23 de julho. 1756 

 1757 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1758 

 1759 
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A questão toda é sabermos: passado o furacão, vocês teriam... O último evento 1760 

será em São Paulo, que termina... No dia 22 de junho. Teríamos aí duas semanas. 1761 

 1762 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1763 

 1764 

Seria por volta do dia 15? Para mim não há problema. 1765 

 1766 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1767 

 1768 

Depois acertamos a data. Nós ligamos para vocês. Mas temos um indicativo, então, 1769 

que seria na segunda quinzena de julho. Eu quero dizer novamente que, para a 1770 

reunião funcionar bem, é fundamental vocês lerem o documento que vamos enviar. 1771 

Creio que podemos fazer essa compilação até o final da semana que vem. Aí vocês 1772 

teriam o mês de junho praticamente inteiro para avaliar tal documento. 1773 

 1774 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1775 

 1776 

Seria importante também que entrássemos em contato com outros “players” do 1777 

setor, pois eles também estarão muito envolvidos com os eventos neste momento. 1778 

 1779 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1780 

 1781 

O bom é que o próprio evento servirá para discutirmos isso ou, pelo menos, para 1782 

que a rede se estabeleça. 1783 

 1784 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1785 

 1786 

Se nós provocarmos, sim... 1787 

 1788 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 1789 

 1790 

Mas precisamos tomar cuidado – é o que estamos comentando aqui. Se 1791 

começarmos a envolver muita gente, a coisa não anda. Devemos ter um pouco de 1792 

foco. Acho que poderíamos pegar esta equipe que está aqui para olhar o 1793 
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documento, fazer comentários, críticas e sugestões, e isso ficaria mais formatado 1794 

para, aí sim, ouvirmos outras pessoas e tudo mais. 1795 

 1796 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1797 

 1798 

Mas haveria condições de circular os comentários de todos – entre nós – antes que 1799 

tenhamos um próximo encontro? 1800 

 1801 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1802 

 1803 

Como isso funciona nos outros Colegiados? Tiramos um representante que, na 1804 

verdade, é o articulador. Este monta uma rede e aí a troca é feita, 1805 

independentemente do Ministério. 1806 

 1807 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1808 

 1809 

Como é que fizemos com o Sistema de Modas? Foi assim, não foi? Era por troca de 1810 

e-mails. As pessoas iam comentando. 1811 

 1812 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 1813 

 1814 

Ou então poderíamos estabelecer um fórum virtual, um espaço em que 1815 

pudéssemos... Na verdade eu discordo no seguinte ponto: isso nem pode ser uma 1816 

democracia (um samba do “cateretê”)... Sendo bem redundante, não pode ser uma 1817 

“democracia tão democrática” a ponto de inviabilizar o processo. Mas também não 1818 

pode ser um Colegiado tão fechado... Por exemplo, sinto falta aqui, embora nem 1819 

tenha tanta relação, do Instituto Zuzu Angel, entre outros atores. Acho que não dá 1820 

para vir todo mundo, senão realmente nem caberia aqui, nesta sala. Mas um ou 1821 

outro ator deveria ser convidado. Creio que há aí um ponto de convergência. Em 1822 

meu pensamento já está bem claro quem poderia representar o coletivo. Eu não 1823 

comecei a fazer política hoje; então sei quem pode representar o coletivo, até por 1824 

ser de notório saber e de todo um valor agregado. Tem que existir um mínimo de 1825 

abertura para que até tenha essa coisa da diversidade. O Instituto Zuzu Angel, por 1826 

exemplo... Eu estudei com Celina quando ela estava na Veiga – agora está na 1827 
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Estácio. Tudo isso seria uma questão de resistência histórica da Zuzu Angel. É a 1828 

primeira reunião? Tudo Bem, mas eu sei como é que se dá o processo, e um ou 1829 

outro deveria ser consultado. E deveríamos discutir, antes de tudo (ou depois, não 1830 

importa), se outras pessoas podem ser ou não convidadas. 1831 

 1832 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1833 

 1834 

Você tocou em um ponto importante: qual seria o momento? 1835 

 1836 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 1837 

 1838 

Não me lembro exatamente sobre como nos compusemos neste primeiro momento, 1839 

mas será que não seria o caso de termos um representante que fale com as 1840 

escolas todas, um que fale com os museus todos... Por exemplo, nós já temos um 1841 

SMB que contém as associações. Então já poderíamos discutir sobre isso lá dentro 1842 

e traríamos as propostas. Com relação às escolas, eu faço parte do Comitê 1843 

Executivo do Colóquio Nacional de Moda e posso colocar todos os representantes – 1844 

da Veiga, da Estácio, de todas as Escolas do Rio – sendo que cada uma teria o seu 1845 

representante neste Grupo. Assim, posso também passar o documento para que 1846 

todas as escolas comentem sobre ele. 1847 

 1848 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 1849 

 1850 

E aí eu traria um resumo disso. 1851 

 1852 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 1853 

 1854 

Concordo com o que você fala, Viviane. O problema é o tempo. Por exemplo, para 1855 

esta primeira reunião, já sugerimos alguns nomes que até passaram pelo crivo do 1856 

Ministério. Tínhamos uma lista e o Ministério já a verificou. Não é que a proposta 1857 

seja fechar, até porque quanto mais democrático, melhor. Só que pela nossa 1858 

experiência... Eu estou há dez anos falando com o Ministério da Cultura. E não 1859 

temos nem legitimidade, porque não há nenhuma Portaria assinada dizendo que 1860 

Moda e Design sejam cultura. Hoje, precisamos fazer andar um pouco o “trem”, 1861 
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para depois abrirmos a porta para que todos entrem. Mas, se neste momento 1862 

abrirmos a porta, o trem vai lotar e vai ficar sem destino. 1863 

 1864 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 1865 

 1866 

Na realidade eu falei da Zuzu Angel porque é uma universidade. Mas, por exemplo, 1867 

sobre a questão da ABM, que é um Ponto de Cultura do próprio Ministério, ela é 1868 

fundamental. Não vejo nenhuma instituição aqui que seja exatamente ligada à 1869 

questão de Museologia como a ABM. O Instituto Zuzu Angel nem tanto... Só que há 1870 

vários institutos aqui que também fazem parte da UNESA (uma universidade). Acho 1871 

que, até pela capilaridade da Anhembi-Morumbi, contempla a questão da 1872 

universidade. O Sistema S também já está contemplado. No caso, quando se fala 1873 

de resgate... Porque isso, para mim, é muito importante. Está Bem! A Moda existe 1874 

no Brasil há quinze, vinte anos, mas daqui a cinqüenta anos será um marco 1875 

histórico o fato de fazermos este Conselho. A ABM ou outra instituição de classe, 1876 

com respeito à questão de Museologia, não estão contempladas. 1877 

 1878 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 1879 

 1880 

Deixe-me falar uma coisa: eu participei de outra reunião, que é a do Conselho 1881 

Geral. É claro que ela tem que participar, mas é claro também que, antes de ela 1882 

entrar, antes de pensarmos em conservação, temos de saber qual é a entidade 1883 

vinculada que representaria a Moda. Hoje você tem, no Ministério da Cultura, seis 1884 

entidades: FUNARTE, FBN, Proteção ao Índio, ao Negro, IPHAN (que é patrimônio 1885 

histórico) e ANCINE (que cuida da Agência de Cinema). Quem vai cuidar de Moda? 1886 

Vai continuar essa coisa meio “Frankenstein”? Não dá! 1887 

 1888 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1889 

 1890 

Eu quero fazer o seguinte comentário: temos que entender o processo e as 1891 

camadas de articulação que vamos precisar para tal processo. Nós temos um “pré-1892 

esboço”. Nem este Caderno de Diretrizes estaria pronto. Mas quando estiver, 1893 

poderemos envolver todo mundo. Este é um documento oficial, e quanto mais 1894 

pessoas envolvermos, melhor. Acredito, de acordo com minha experiência aqui no 1895 
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Ministério, que vamos conseguir fazer isso se trabalharmos muito para janeiro do 1896 

ano que vem. Ou seja, devemos ter um Caderno como este aqui, no qual cada um 1897 

de nós possa chegar em uma mesa de bar ou em uma reunião acadêmica, ou em 1898 

um grande encontro de Moda e falar assim: “este é o Caderno. Posicionem-se, 1899 

porque depois ele vai virar lei, e aí não adianta mais reclamar”. Creio que, em todo 1900 

o semestre do ano que vem, vamos fazer discussões políticas e públicas deste 1901 

documento. Então vamos listar os eventos e dizer: “você vai para este evento, o 1902 

colega vai para este outro...” A idéia é a de que todos da Moda saibam deste 1903 

documento a partir do ano que vem. Até lá temos de trabalhar no contato pessoal. 1904 

Por quê? O que acontece quando um documento, que é preliminar, cai nas mãos de 1905 

alguém que não tenha boa-fé? Ela diz: “está vendo? Estão fazendo uma discussão 1906 

e nos tiraram dela!” Ou então: “olha só que incipiente este documento de política 1907 

pública!” Aí o cara vai e faz uso político. Ele pode chegar e falar: “não há seriedade 1908 

e tal!” E não é isso! Como não temos uma estrutura dentro do Ministério que 1909 

acompanhe, de perto, o tema da Moda, a sociedade civil terá mais protagonismo 1910 

que o Ministério. Nós fazemos a provocação inicial, que será mesmo um documento 1911 

preliminar, e vamos amadurecendo-o. Quando pudermos avalia-lo e dizer: “é um 1912 

documento que pára de pé, ele já tem sustância, já dá para fazermos discussões 1913 

políticas sobre ele”, aí vamos lança-lo como um documento, um Caderno de 1914 

Diretrizes – a etapa anterior ao documento oficial. Na Inglaterra eles têm três tipos 1915 

de documentos de planejamento: o “Green Paper” (um apanhado geral – este 1916 

primeiro documento que faríamos), o “Yellow Paper” (um documento mais 1917 

maturado) e o “White Paper” (o documento da política pública – seria onde 1918 

queremos chegar). Espero não ter errado as cores, mas a idéia é essa. Para cada 1919 

nível de maturidade do documento, isso vai refletindo em um nível maior de 1920 

abrangência de atores que vamos envolver. De novo: a pretensão é a de 1921 

chegarmos em julho do ano que vem com o documento pronto, consolidado, e 1922 

então vamos ouvir os Parlamentares... Até lá vamos pensando nessa agenda. Para 1923 

a reunião de julho, quem vamos envolver? Minha avaliação é que, assim que o 1924 

Ministério fizesse a provocação, vocês envolveriam os atores mais próximos. 1925 

Estamos excluindo, em um primeiro momento, algumas pessoas, porque o 1926 

documento ainda não está consolidado. Eu confio mais na avaliação de cada um de 1927 

vocês aqui, de chegar e dizer assim: “neste estágio inicial temos que envolver tal 1928 

pessoa”. É um documento que não tem autor, pois é feito por muitas mãos – e a 1929 
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idéia é essa mesmo. O grande retorno que teremos é que em toda universidade vai 1930 

haver um diretor que tenha recebido o documento e que fará uma discussão com 1931 

sua escola. E por aí vai. O próprio São Paulo Fashion Week... Mais para frente 1932 

poderá amadurecer, inclusive, um evento juntamente conosco – do Ministério e de 1933 

vocês – para que se discuta o documento. Se vocês disserem que querem fazer um 1934 

evento no Rio juntamente com entidades do Norte, do Nordeste, será legal – é isso 1935 

mesmo! Mas agora é a hora da criação, da qualidade, pois precisamos de um bom 1936 

documento para que as pessoas de fora olhem e digam: ‘estão trabalhando, é um 1937 

pessoal sério, e já há discussão acumulada”. Senão, ao invés de consolidarmos 1938 

uma etapa inicial com um “sarrafo” mais ou menos alto... O Ministro sempre fala 1939 

isto: “quanto mais alto você colocar o sarrafo, maior será o desafio que todos vão 1940 

ter para saltar”. Então o sujeito tem que ser melhor do que isso. Caso contrário, 1941 

começamos a discussão em um nível elementar. E aí volta a discussão da Moda 1942 

como evento, volta a discussão do “não Estado na Cultura”, e assim retrocedemos. 1943 

Fiz a proposta para eles, Marcelo, de entrarmos com aquela provocação inicial a 1944 

partir das contribuições que já temos, pensando sempre em Moda, em Design e 1945 

Artes Visuais – creio que seriam esses os três primeiros segmentos para fazermos 1946 

o recorte. Enviaríamos para eles em quinze dias para que entrassem em contato 1947 

com o documento e começassem a mobilização. O que devemos pensar o seguinte: 1948 

feita essa provocação inicial do Ministério, e até a data da nossa reunião, temos 1949 

dois grandes eventos de Moda. Pode até ter mais algum que vocês vão lembrar 1950 

aqui. Mas tem o Fashion Rio e o São Paulo Fashion Week. Nós aproveitamos esses 1951 

eventos para fazer uma discussão do documento ou não? Porque, na realidade, ele 1952 

não é um documento oficial, é um embrião. Agora... Conversa de bastidor ou 1953 

conversa envolvendo um ou outro ator é legal – ir para as universidades, para o 1954 

meio acadêmico e começar a envolver – acho que tal etapa poderia ser feita. Só 1955 

que, para cada um que vocês forem enviar o documento, vão retornar com mais 1956 

idéias e com mais sugestões. Vocês teriam que sistematizar isso até o dia da 1957 

reunião, provavelmente na segunda quinzena de julho.  1958 

 1959 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 1960 

 1961 

Graça, no São Paulo Fashion Week, em função da estrutura já habituada de fazer 1962 

encontros para discussões, acho que seria possível fazermos um encontro durante 1963 
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a semana, para que pudéssemos discutir sobre esse assunto aqui, pensando em 1964 

quais outras pessoas poderíamos chamar. Você acha isso possível? Não. Eles 1965 

estarão ocupados com outra coisa, não é? Este é o ponto: o foco. 1966 

 1967 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1968 

 1969 

A questão seria somente avaliarmos como qualificar. A meta é qualificar o 1970 

documento, quer dizer, quais seriam os atores que poderíamos envolver para que 1971 

pudessem nos ajudar neste primeiro momento? 1972 

 1973 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 1974 

 1975 

Penso que tem que ficar claro que esses atores podem ser envolvidos em qualquer 1976 

momento. É importante isso, até para ficar democrático, Viviane. Não é que exista 1977 

esta coisa de “é este o grupo” – longe disso. O que queremos é trabalhar, mas é o 1978 

que o Gustavo estava colocando: tem de ser uma maneira que consigamos pegar 1979 

este primeiro projeto e, entre nós, trocar... Acho que aí já teremos um trabalho meio 1980 

pesado – de olhar, de mexer, de devolver... E depois tornar público mesmo, pois o 1981 

processo da Lei Rouanet é muito bacana. Temos que disponibilizar no site para as 1982 

pessoas votarem, para elas sugerirem e tudo mais. Aí o processo fica democrático, 1983 

e com uma cara e com um formato melhor. 1984 

 1985 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador do CNPC): 1986 

 1987 

Eliana, vou fazer uma intervenção aqui, já com uma proposta. No almoço eu estava 1988 

discutindo com o Gustavo e surgiu esta idéia de um documento para provocar um 1989 

pouco a discussão. O início e o que temos feito com outros segmentos também 1990 

seriam pegar no Plano Nacional as diretrizes capazes de dizerem mais 1991 

especificamente com respeito á Moda. É óbvio que se vocês forem ler o  1992 

Caderno, verão que quase 100% estarão relacionados à Moda, mas existem alguns 1993 

pontos que estão mais focados. Então, o instrumento que faríamos de provocação 1994 

seria esse filtro das diretrizes do Plano, e sistematizando-o. Mais do que isso, 1995 

também colocar mais um pouco das contribuições que vocês nos trouxeram hoje – 1996 

aí devolveríamos esse trabalho. Só para colocar um pouco sobre o que vimos 1997 
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vivenciando nos outros Planos, temos um período de amadurecimento dessas 1998 

diretrizes. No fundo, seria um grupo de pessoas que constituem este grupo, que 1999 

tem legitimidade, tem conteúdo e bagagem para discutir essas questões. Que vão 2000 

discuti-las e fazer uma proposta de diretrizes e ações para um segmento específico. 2001 

Essas propostas vão de novo para o Ministério – temos a Secretaria de Política 2002 

Cultural que cuida especificamente dos Planos. Seria dar um olhar específico nisso. 2003 

Nós também acionaríamos outras áreas do Ministério que tenham interesse. Por 2004 

exemplo, se formos falar de “Museu da Moda” a área de museus pode ter interesse 2005 

e contribuir. Aí, depois voltamos com essa discussão para o Colegiado também. 2006 

Iniciamos no Colegiado, isso vai para o Ministério, ele dá uma conformação... Até 2007 

porque isso precisa ter um caráter muito próximo do que vem a ser um plano. O 2008 

Plano Nacional de Cultura tem seis ou sete artigos e o anexo é que é o Plano 2009 

mesmo – ele não vem na forma de artigo. Assim, existe um pouco desse processo 2010 

de amadurecimento também. Só para esclarecer algumas questões... Aí sim, 2011 

devemos tornar para debate público o documento, assim como foi no Plano 2012 

Nacional. Fizemos seminários em todos os Estados – nos vinte e sete Estados – 2013 

para discutir o Plano. As pessoas se inscreviam, discutiam e não se encaminhavam 2014 

para um balcão para pedir ajuda, ou seja, foi muito mais para discutir política 2015 

pública mesmo. Isso foi só para dar uma dimensão. 2016 

 2017 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2018 

 2019 

Por que acho que isso não virou um balcão? Porque o documento já colocava a 2020 

discussão em outro patamar. A pessoa vinha com sua demanda, olhava e pensava 2021 

assim: “mas isto aqui é uma coisa mais ampla!” Aí a inserção dessa pessoa se dava 2022 

de forma diferenciada. E todo mundo – do artesão do interior do Ceará até o 2023 

produtor cultural de Minas Gerais – contribuiu de forma bem ampla e com o sarrafo 2024 

lá em cima. É emocionante vermos... Foi a primeira vez que fizemos uma discussão 2025 

de longo prazo na área da Cultura. E foi interessante ver como a sociedade estava 2026 

preparada para esse tipo de discussão. Quando consolidamos isso, qualquer 2027 

pessoa que vier depois com “discussão rasa” estará frita. Porque as pessoas vão 2028 

dizer assim: “não, nós já discutimos sobre isto, e já está consolidado. É daqui para 2029 

frente, no mínimo!” Dez anos não é nada para o Estado Brasileiro. O Exército vai 2030 

completar duzentos anos. O que são dez anos? Mas podemos avançar muito, e em 2031 
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cada etapa que consolidamos o Estado se molda a isso. O exercício de executar as 2032 

coisas em curto, médio e longo prazo na área cultural nunca foi feito. No SUDS foi 2033 

fundamental para amadurecer, não somente a inserção do Estado, mas também da 2034 

sociedade. A cobrança que a sociedade faz na área da Saúde é muito diferente. 2035 

Nós, na área da Cultura... Só para que vocês tenham uma idéia, a Lei Rouanet, 2036 

hoje... Temos um fundo somente – o Fundo Nacional de Cultura – e a Lei Rouanet, 2037 

que é o dinheiro incentivado. Queremos, depois de aprovada a lei, constituir cinco 2038 

fundos setores, ou melhor, cinco grandes fundos setoriais: o Fundo das Artes, o 2039 

Fundo da Cidadania... E para além do Audiovisual, que já existe. O que estamos 2040 

usando como modelo? Os fundos setoriais do MCT (Ministério das Ciências e 2041 

Tecnologia). Isso não quer dizer que o dinheiro dos fundos vá diminuir. Não, o 2042 

dinheiro do incentivo vai continuar existindo, só que vamos criar fundos setoriais 2043 

para dar mais “musculatura” ao Governo Federal na área cultural. Hoje os fundos de 2044 

Ciências e Tecnologia movimentam seis bilhões por ano. A Lei Rouanet, hoje, 2045 

movimenta um bilhão e quatrocentos. Então podemos, em dez anos, chegar  neste 2046 

patamar de seis bilhões de reais, com critérios claros, pactuados com a sociedade e 2047 

tudo mais. As Ciências e Tecnologia têm uma vantagem para a Cultura, pois têm 2048 

todo um sistema consolidado. São as universidades, os centros de pesquisa... Nós 2049 

vamos ter que montar coisas parecidas. Não vamos seguir o mesmo caminho, 2050 

porque Cultura é algo muito mais dinâmico. E o setor empresarial, o mercado, tem 2051 

mais vitalidade no segmento, tem mais interesse, inclusive. Podemos montar um 2052 

sistema – sem dúvida alguma – mais interessante, e tão avançado quanto. Tudo 2053 

isso parte de quê? Dessas discussões. Os Fundos Setoriais foram criados na 2054 

Segunda Conferência Nacional de Ciências e Tecnologia. Nós fizemos a Primeira 2055 

Conferência Nacional de Cultura, que quase não discutiu sobre Moda, ou quase não 2056 

discutiu sobre a maior parte dos assuntos específicos das linguagens. Mas 2057 

podemos fazer um Seminário Nacional de Moda, por exemplo, que seja 2058 

fundamental no amadurecimento da discussão de Moda no país. Aí as pessoas vão 2059 

se lembrar e dizer: “olha o tanto que avançaram!” A visão institucional, a perspectiva 2060 

histórica de condição do Estado passa muito por isso. O importante é chegarmos... 2061 

Só vamos lançar esse documento quando todos aqui estiverem seguros o suficiente 2062 

para falar assim: “vamos fazer bonito! Está bacana, está interessante, vamos 2063 

embora!” Se tivermos que fazer outra reunião (fora a de julho), ou mais uma ainda 2064 

para falarmos que ainda há algum capítulo... Se vocês abrirem o documento verão 2065 
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que dividimos o Plano Nacional em cinco capítulos. Depois vamos pensar em como 2066 

vamos organizar o nosso e tal, mas os cinco eixos deram origem a cinco Grupos 2067 

Temáticos. O documento, como um todo, tem uma parte de diagnóstico, depois tem 2068 

as estratégias sobre o plano – que são as que consolidam as diretrizes em curto, 2069 

médio e longo prazo. Os Planos Setoriais vão além. A idéia é que coloquemos o 2070 

tempo e o nome do interlocutor que vai executar. Por exemplo, criação de fundo: 2071 

quem constrói o fundo é o Ministério da Cultura, e ele teria cinco anos para se 2072 

efetivar. Só que nós vamos detalhar isso mais. Até este tipo de discussão mais 2073 

geral é importante. Eu estava em São João Del Rei em um seminário de Cultura e 2074 

Extensão Universitária na semana passada. Lá surgiu um tema que uma professora 2075 

levantou sobre a questão da Cultura e os problemas com as intersecções religiosas. 2076 

Ela estava lembrando que no Brasil, apesar de o século XXI ter anunciado as 2077 

diversidades e tal, ainda é muito comum, principalmente por parte dos evangélicos, 2078 

combaterem a cultura afro (a cultura popular de um modo geral, mas principalmente 2079 

a de afro-descendência). Quando o Plano é aprovado, a diversidade cultural passa 2080 

a ser lei. E qualquer pessoa que infringir isso, estará infringindo uma norma legal. 2081 

Aqui em Brasília ocorreu um episódio semelhante, e nós estamos tentando resolver 2082 

esse problema hoje. Havia uma praça na qual ficavam os orixás. Até foi um artista 2083 

da Bahia que a construiu. Fizeram na Bahia e depois fizeram aqui também. Eles 2084 

inauguraram a praça e um mês depois apareceu toda quebrada, porque os 2085 

evangélicos fizeram um culto ali e quebraram todas as esculturas. Então, uma carta 2086 

geral que mostre que a diversidade é importante e tudo mais, isso é muito 2087 

significativo. Mas nós não damos conta de tudo e, por isso, o Plano Nacional é mais 2088 

amplo, e os Planos Setoriais pegam mais detalhes. Este tipo de documento é que 2089 

vai servir de base para que façamos o nosso. Temos aí a reunião que já foi tirada, 2090 

vamos fazer a “lição de casa” do Ministério... O que vocês podiam fazer é 2091 

encaminhar uma sugestão de nomes de interlocutores para nós (de volta). Assim, 2092 

mandamos para vocês a proposta, o esboço do Caderno de Diretrizes, e vocês nos 2093 

mandam de volta, dizendo: além das pessoas que estão no Plenário, seria 2094 

importante que envolvêssemos... Se cada um pensar em cinco pessoas para 2095 

envolvermos em um primeiro momento, já está ótimo. E aqui estamos bem 2096 

representados, pois temos os segmentos empresariais, temos alguns artistas e 2097 

também associações nacionais. Temos de ver se tal configuração dá conta... Bem, 2098 

já falaram da ABIT, que é outra associação. 2099 
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O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador do CNPC): 2100 

 2101 

Em que pé temos o nosso “dever de casa” ao fazermos a provocação? Creio que 2102 

algumas questões não foram ainda levantadas por vocês. Aí vão chegar em casa 2103 

ou mesmo no avião e se lembrarão de algumas questões. Nada impede que vocês 2104 

já mandem isso para nós, já antecipem a participação de vocês a qualquer 2105 

momento, e assim nós a incorporamos nesse documento de provocação também. É 2106 

importante, além das anotações que fizemos, que vocês... Ou se quiserem ainda 2107 

fazer uma síntese daquilo que falaram, incluindo ou não algumas coisas para que 2108 

possamos fortalecer... Então ficariam duas coisas: a indicação dos nomes e mais 2109 

alguns temas a serem incorporados. 2110 

 2111 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2112 

 2113 

Sim, aí vocês mandariam isso para o e-mail do Conselho: cnpc@cultura.gov.br. E 2114 

aí, que tipo de questões vão surgir e que seria interessante vocês já irem se 2115 

preparando? Há isto aqui que listamos na parte da manhã: criação de fundo setorial 2116 

– é uma coisa importante. E ligado ainda à parte de financiamento temos a política 2117 

de edital, que no site do Ministério tem tudo sobre o assunto. Temos de pensar em 2118 

editais específico – o Teatro tem um grande edital que se chama “Miriam Muniz”; 2119 

Circo tem o “Prêmio Carequinha”. Acho que o Miriam Muniz movimenta três ou 2120 

quatro milhões. Eles conseguiram o aporte da Câmara dos Deputados e existe 2121 

emenda de bancada (que aporta recursos). Assim, o recurso pode ser maior ou 2122 

menos, dependendo do grau de mobilização que existir. E ele pode atender – até 2123 

estávamos falando sobre isso – editais específicos ou mais gerais. Os específicos 2124 

são, por exemplo, editais para a inovação, para novos artistas ou novos estilistas, 2125 

ou ainda para atender demandas específicas. Então, por exemplo, estávamos 2126 

falando sobre a questão dos alfaiates. Tudo isso é Cultura e pode ter dinheiro do 2127 

Governo Federal. Nós fizemos um edital nacional do Ministério para Cultura e 2128 

Extensão Universitária. Disponibilizamos em 2007, um milhão e duzentos; em 2008 2129 

foram três milhões e duzentos; e, neste ano, juntamente com o MEC, o edital tem 2130 

dezenove milhões de reais. Na área da Cultura ele atende a projetos de Inovação 2131 

de Linguagem, de Memória e Patrimônio Social, de Livro e Leitura, Design e mais 2132 

outro do qual não me lembro agora. São trinta mil reais para quem ganha, e o setor 2133 

mailto:cnpc@cultura.gov.br
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tem um ano para executar. Já podemos pensar neste tipo de iniciativa, o que pode 2134 

ir no documento. Quais são os segmentos que precisam de dinheiro do Governo 2135 

Federal para destacar uma série de coisas? Quais são os segmentos econômicos 2136 

que poderiam participar e nos ajudar neste primeiro momento? Sobre tudo isso 2137 

vocês têm mais conhecimento do que nós. Digo novamente que nosso maior 2138 

desafio será colar isso tudo com o tema cultural, porque para descolar e ficar tudo 2139 

no campo da economia é fácil. Por isso é fundamental que tenham artistas aqui – e 2140 

artistas dos vários segmentos. Nós já temos designers, estilistas... Para nós é 2141 

fundamental que tenhamos mais gente assim, porque são eles que vão puxar a 2142 

coisa e dizer assim: “não, mas isso se refere mais à economia do que à cultura!” Se 2143 

já temos no MDIC uma área que vai discutir sobre desenvolvimento econômico, 2144 

temos de fazer aqui a discussão da Cultura mesmo, pensando nas políticas dos 2145 

segmentos a partir do foco cultural. Temos de envolver as universidades, o que 2146 

também é super importante, pois não dá para se pensar no SUS (Sistema Único de 2147 

Saúde), por exemplo, sem se pensar no papel das universidades. A mesma coisa 2148 

seria pensar nas políticas setoriais sem as universidades públicas e particulares – e, 2149 

no caso da Moda, são mais particulares do que públicas. Há cursos de universidade 2150 

pública? 2151 

 2152 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2153 

 2154 

A Federal de Minas Gerais, a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade 2155 

Federal de Pernambuco, a de Caxias do Sul, a USP Leste (que é recente)... São 2156 

poucas. A Well (?), hoje, é uma das melhores escolas do país e é pública. A do Rio 2157 

Grande do Sul também tem força, e há a Fevale (uma instituição da comunidade). 2158 

 2159 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2160 

 2161 

Quero colocar outra questão para vocês: do ponto de vista do Governo, para além 2162 

do Ministério da Cultura, ele teria cinco membros. Não acho que seria o caso de 2163 

termos somente o Ministério da Cultura. Para além do Ministério seria fundamental 2164 

envolver o MDIC, que já tem interface e é importante consolidar isso... O Ministério 2165 

das Relações Exteriores vocês acham fundamental colocar? 2166 

 2167 
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A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2168 

 2169 

Acho que Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Turismo. 2170 

 2171 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2172 

 2173 

Turismo também? 2174 

 2175 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2176 

 2177 

Sem dúvida, porque a movimentação de capital humano... E se pensarmos em 2178 

mostras culturais e envolvimentos, por exemplo, de órgãos paralelos. Estou 2179 

pensando no Banco do Brasil, mas existem inúmeros órgãos com seus centros 2180 

culturais e tudo mais. Podemos criar um aporte de interesses em determinadas 2181 

regiões.  2182 

 2183 

A Sra. Goya Lopes (Designer): 2184 

 2185 

Eu fui a um fórum em Salvador e apresentei exatamente para o Turismo uma 2186 

viagem para Chicago (para uma exposição). Eles tinham interesse em apresentar 2187 

nos Estados Unidos o turismo étnico, que estava começando em Salvador. Então 2188 

fui beneficiada e a Secretaria de Turismo pagou uma parte daquilo que eu estava 2189 

precisando para ir a Chicago. 2190 

 2191 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2192 

 2193 

E no caso do Ministério da Educação? Porque temos de escolher – infelizmente 2194 

temos que priorizar. São cinco... 2195 

 2196 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2197 

 2198 

Eu pensei também em Educação e no Meio Ambiente. 2199 

 2200 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2201 
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A idéia seriam três do Ministério da Cultura e três de fora. 2202 

 2203 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2204 

 2205 

Por que tem que ser assim? 2206 

 2207 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2208 

 2209 

Porque o Regimento de todos os Colegiados é assim: quinze da sociedade civil e 2210 

cinco do Governo. Podemos sempre ter convidados. Para pautas ocasionais, 2211 

podemos convidar outro Ministério para vir expor. Mas seriam cinco atores que 2212 

estariam sempre presentes – esses serão sempre convocados. 2213 

 2214 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2215 

 2216 

Então temos que pensar em quem realmente, na abrangência, tem mais sentido 2217 

estar junto. 2218 

 2219 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 2220 

 2221 

Acho que o Ministério do Turismo, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério 2222 

do Trabalho... 2223 

 2224 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2225 

 2226 

Eliana, você vai escolher três. 2227 

 2228 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 2229 

 2230 

Por que se pensa em Educação? 2231 

 2232 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2233 

 2234 

Educação poderia ser um contato, um ponto de pauta eventual. 2235 
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O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2236 

 2237 

Há vários que são importantes – depende de qual seria a prioridade do projeto. 2238 

Você tem Ciências e Tecnologia... 2239 

 2240 

A Sra. Clarissa Biasson Guimarães (Associação Brasileira de Estilistas): 2241 

 2242 

Talvez o Ministério das Relações Exteriores... 2243 

 2244 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2245 

 2246 

Como é que podemos deixar de fora em um país que tem um grande potencial de 2247 

agricultura (como o Brasil), e que na verdade foi o setor que mais segurou todas as 2248 

relações bilaterais do Brasil? Elas estão presas por causa da Agricultura. Então não 2249 

só não nos comunicamos com eles, como também não se discute alguma coisa de 2250 

grande repercussão em termos de política nacional. Ele está sempre de fora, quer 2251 

dizer... 2252 

 2253 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2254 

 2255 

Mas aí seria o MDIC, não é? Tudo isso seria no âmbito da discussão no MDIC. No 2256 

âmbito da Cultura eu privilegiaria o MCT, porque tem pesquisa, tecnologia... Para 2257 

mim seria MDIC, MRE, MINC e Ministério do Turismo. Porque no MDIC há vários – 2258 

tem APEX, tem SEBRAE... Aí já são os instrumentos. 2259 

 2260 

A Sra. Clarissa Biasson Guimarães (Associação Brasileira de Estilistas): 2261 

 2262 

Graça, você não acha que o MRE poderia ser ocasional? 2263 

 2264 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2265 

 2266 

Acho o seguinte: eu fiquei sabendo que as Embaixadas têm os famosos “adidos 2267 

culturais”, e eles organizam eventos. Por exemplo, foi organizado um evento na 2268 

Rússia pelo adido cultural da Embaixada Brasileira – um mega evento! Era um 2269 
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evento em cima de Moda, Designers, Cinema, enfim, com várias coisas do Brasil, 2270 

sobre a cultura brasileira organizado pelo MRE. A mesma coisa ocorreu no Japão 2271 

(em Tóquio). O da Rússia foi no ano passado e o de Tóquio também. Por isso eu 2272 

falei em MRE, porque tal Ministério lá fora representa Cultura – pelo adido cultural e 2273 

pela Embaixada – e representa também o MDIC. Acho que terá um momento em 2274 

que devemos chamar o MRE e dizer: “e aí? Vamos nos juntar ou cada um vai 2275 

trabalhar por conta própria?”. 2276 

 2277 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 2278 

 2279 

Escrevi aqui: o MINC (que é fato), quer dizer, há quatro para escolhermos? Três, 2280 

porque o MDIC já está. O MINC tem dois representantes? Então é assim: são três 2281 

vagas e oito Ministérios – aí temos que cortar cinco. O MDIC, por exemplo, já tem 2282 

todo um processo acumulado. Agora... Acho que o Ministério da Agricultura é 2283 

importante por “n” razões. Mas e o Ministério da Educação? Ao mesmo tempo já 2284 

existe um fórum de discussão das universidades e ele já está representado. 2285 

 2286 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2287 

 2288 

Penso que, no caso do Ministério da Educação, ele pode tangenciar as reuniões 2289 

específicas sobre determinados temas, e não necessariamente deverá estar em 2290 

todas. Quando falei do Turismo foi porque acho que ele seja um elemento de 2291 

construção de imagem da marca do produto Moda, e que tem uma 2292 

tangenciabilidade imensa – precisamos desse aporte.  2293 

 2294 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 2295 

 2296 

Mas se tirarmos o Ministério da Educação, por exemplo, já são sete. 2297 

 2298 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2299 

 2300 

Concordo com o raciocínio de vocês. É importante fortalecer este Grupo de 2301 

Trabalho, criando, na verdade, uma interlocução com Ministérios que conseguem 2302 

rapidamente exercer de fato a sua função, quer seja ela do ponto de vista 2303 
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institucional, estratégico ou financeiro. Entendemos que qualquer coisa que 2304 

fizermos vai demandar destas três questões: convergência estratégica, capacidade 2305 

política e capacidade financeira, senão ficará tudo muito vago. O Turismo, sob este 2306 

ponto de vista, já tem uma atuação. Então teríamos que criar a pauta para nos 2307 

ocuparmos das que já existem, de maneira mais correta e mais focada. A Educação 2308 

é fundamental, mas creio que ela possa entrar nas discussões complementares, 2309 

pois ela tem uma dinâmica muito própria, bem como necessidades de demandas 2310 

muito próprias também. Mas poderíamos ter reuniões complementares. Agricultura: 2311 

acho que seja fundamental, só que ela tem que entrar na questão do MDIC, porque 2312 

uma coisa está ligada à outra – qualquer medida do Ministério da Agricultura está 2313 

ligada a medidas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Um fala 2314 

melhor com o outro – é isso o que você quer dizer. 2315 

 2316 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2317 

 2318 

Sim, e depois há uma discussão muito própria. Quando falamos das questões da 2319 

Agricultura entramos nos fóruns de competitividade com a ABIT e etc. 2320 

 2321 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2322 

 2323 

É que ainda há uma questão: há vinte anos batemos na tecla de que Moda não é 2324 

roupa, Moda é Cultura. E por que Moda é Cultura? Porque ela lida com a estética, 2325 

lida com a imagem, com a questão intelectual, com o fomento do desejo cultural e, 2326 

no caso do Brasil, com o caso da diversidade cultural. Se não tivermos, no âmbito 2327 

da questão cultural, por excelência, a defesa de alguns pontos para a Moda, se 2328 

estiverem pulverizados em outros ambientes de discussão, isso não se tornará 2329 

prioridade. Por exemplo: acho fundamental, do ponto de vista estético-cultural, que 2330 

a Moda sustentável seja uma bandeira nossa. Se isso ficar somente no âmbito do 2331 

MDIC ou do Ministério da Agricultura, sabe Deus quando vai acontecer! Sobre tais 2332 

questões é que fico pensando. 2333 

 2334 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2335 

 2336 
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Você pensa em qual Ministério? Porque o MINC defende essa bandeira também! 2337 

Para ele é fácil assumir isso. 2338 

 2339 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2340 

 2341 

O que estou querendo dizer é: para mim existem alguns pontos muito importantes e 2342 

inovadores para qualquer movimento que façamos para a Moda – tais pontos 2343 

sempre têm alguma justificativa. O mercado é muito dinâmico. Se este Caderno for 2344 

mais lento e menos dinâmico do que o mercado, ele não servirá para nada. Assim, 2345 

repito que alguns pontos são fundamentais para que se proponha realmente alguma 2346 

coisa em que o mercado tenha de correr atrás. Se você ficar correndo atrás do 2347 

mercado, como o Ministério da Cultura, não vai valer de nada todo esse processo. 2348 

Aí é que temos de entender o que é vanguarda e o que já está no dia-a-dia da 2349 

discussão. Desenvolver uma moda sustentável, que tenha um selo de “eco-fashion” 2350 

ou alguma coisa neste sentido, não vai ser somente para o âmbito do Ministério da 2351 

Agricultura, ou da APEX, ou ainda do MDIC. Essa tem que ser a bandeira da 2352 

diversidade cultural brasileira, porque isso faz parte da cultura brasileira. Quando 2353 

você vai defender todas as etnias culturais brasileiras, passa pela preservação do 2354 

desenvolvimento das suas culturas. Automaticamente, um instrumento que vai 2355 

ajudar a defender a sobrevivência dessa cultura tão diversa são as células regionais 2356 

que têm o fomento de desenvolvimento. Então um processo disso seria você tirar o 2357 

artesão da escravidão e trazê-lo para o Design. E eu discuto muito essa questão, 2358 

porque ela é única, ou seja, ninguém no mundo faz isso. Ninguém no mundo 2359 

abraçou um processo estético-cultural neste sentido. Talvez, para mim, seja essa a 2360 

coisa mais importante, no sentido de ser muito inovador – seria fazermos uma coisa 2361 

que ninguém ainda fez, ninguém ainda mexeu, senão estaríamos correndo atrás de 2362 

algo que o mercado já está correndo. Aonde colocar determinadas alianças? Antes 2363 

de responder tal questão, devemos saber qual seria a pauta realmente primordial 2364 

para podermos elencar os parceiros. 2365 

 2366 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2367 

 2368 

O que você está propondo, na verdade, é que primeiro devemos consolidar alguma 2369 

coisa, para depois fechar o formato. 2370 
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O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2371 

 2372 

É. Sobre qual pauta vamos trabalhar? Porque o mercado da Moda é muito mais 2373 

dinâmico, ele tem uma esquizofrenia natural em seu processo público-privado. Ele é 2374 

bem mais dinâmico do que, talvez, o Cinema, a Música, o Teatro... Primeiro porque 2375 

ele vem de um fomento natural de mercado, ou seja, ele vai se fazendo 2376 

naturalmente. Como é muito pulverizado, precisa ter uma direção. E essa direção 2377 

tem sido adquirida na medida em que a própria mídia vai levando os 2378 

acontecimentos. Então as coisas vão andando, vão se abrindo portas e tudo mais.  2379 

 2380 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 2381 

 2382 

A Moda não é só a maneira de se vestir. Ela está muito rápida, porque está ligada à 2383 

Internet, que está ligada ao comportamento, que está ligado à sociedade rápida... 2384 

Não há case parecido, é muito complicado. Falar da Moda de dez anos atrás... Hoje 2385 

você já tem um conteúdo de Moda que pode ver em qualquer lugar. E, repito, essa 2386 

Moda não reflete somente a maneira de se vestir – é o comportamento como um 2387 

todo e, por isso, é tudo muito rápido e é muito difícil pegarmos um paradigma. Falo 2388 

até como consultora da área. Às vezes você pensa em alguma coisa e quando vê 2389 

está atrasado, pois já existe outra. E isso é mundial. 2390 

 2391 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2392 

 2393 

E a competição não é de uma roupa com outra, mas entre a bolsa e o celular, por 2394 

exemplo – eles concorrem diretamente. Se você pensar, verá que o cachorro da 2395 

moda dos anos 70 era o Pastor Alemão, pois as pessoas tinham casas com quintais 2396 

enormes. Hoje é o Maltês, o York Shire, pois as pessoas moram em apartamentos. 2397 

Então, até um cachorro é passível de desuso ou de cair fora do sistema de moda. 2398 

Quando se pensa nisso, é assustador, porque seu corpo é uma extensão da 2399 

comunicação com o universo. E várias coisas são aparatos que se jogam no seu 2400 

corpo para ampliar esse processo. 2401 

 2402 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2403 

 2404 
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Talvez seja a minha forma de pensar, mas consigo enxergar as coisas quando 2405 

enxergo a meta. Se eu entender a meta, consigo entender a métrica, senão 2406 

qualquer coisa pode ser possível. Aí caio naquele medo, naquela angústia das 2407 

coisas que não andam. E esse mercado é muito rápido, pode atropelar todos vocês 2408 

em um segundo! Vocês vão ficar desiludidos, porque ele não responde da maneira 2409 

como o Teatro e a Dança respondem. Inclusive há áreas de atividade 2410 

essencialmente cultural que foram sempre muito paternalizadas pelo Ministério da 2411 

Cultura e por órgãos ligados a incentivos culturais. Todos esses segmentos andam 2412 

no ritmo que vocês determinam. Minha discussão com a digníssima Doutora Eliana 2413 

é que, para a Moda trabalhar com Lei Rouanet, por exemplo, é uma loucura! Temos 2414 

dia e hora para as coisas acontecerem. Um espetáculo de teatro ou uma exposição 2415 

podem esperar aprovar, podem esperar captar por um ano e meio. Já passaram 2416 

três edições do São Paulo Fashion Week e aquele assunto para três edições 2417 

passadas não tem mais nenhum sentido. Cuidado para vocês não se 2418 

decepcionarem e serem atropelados por uma dinâmica de mercado que é muito 2419 

particular. É uma dinâmica muito diferente das outras áreas, é muito mais ágil, 2420 

muito mais rápida... Não sei se mais exigente ou não, mas ela é muito mais 2421 

interligada, ou seja, é um “hubby” mesmo. A Moda é, de verdade, um “hubby”, pois 2422 

olha para tudo, conecta-se com tudo e se alimenta de tudo. Além disso, é muito 2423 

antropofágica, pois come e vomita o tempo todo. 2424 

 2425 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2426 

 2427 

Ictiofágica, de certa maneira. Estávamos em uma discussão na hora do almoço bem 2428 

pertinente ao assunto. Qual o artista que faz dois concertos de rock por ano, com 2429 

duas estruturas? Nenhum! Os estilistas estão fazendo um show já pensando no 2430 

próximo, e também colocando um produto (que é o souvenir dessa imagem para 2431 

consumo) na prateleira e fazendo catálogo, fazendo filme publicitário... São muitas 2432 

coisas que acontecem simultaneamente. 2433 

 2434 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2435 

 2436 

E temos que caminhar sempre rumo ao alcance disso. Para que vocês entendam 2437 

um pouco dessa dinâmica, vou falar do São Paulo Fashion Week, pois são os 2438 
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números que tenho. O São Paulo Fashion Week se transformou, em quinze anos, 2439 

no segundo maior evento da cidade de São Paulo, em termos do que ele representa 2440 

para a cidade de faturamento, de turismo, de gastronomia, enfim, só perde para a 2441 

Fórmula Um – neste sentido de recursos que traz para a cidade. Em compensação, 2442 

é o maior evento de mídia espontânea que existe. Olhem o alcance que isso tem! 2443 

Como podemos trabalhar o alcance com a demanda, com a necessidade? Isso é 2444 

muito rápido. Nós conseguimos propor coisas, em termos estéticos, que outras 2445 

áreas ligadas diretamente ao Ministério da Cultura, por estarem muito 2446 

paternalizadas e ficarem no ritmo e no compasso de que “um dia Deus resolve”, não 2447 

conseguem; elas não se revolucionam. A Moda é diferente, até porque ela não é 2448 

tanto a arte que os estilistas gostariam que fosse. Sempre defendo que nossa arte 2449 

não é uma arte de parede. Quando começamos a falar de museus... Tenho sérias 2450 

restrições a museus no sentido que tange a Moda, porque acho que o museu para a 2451 

Moda tem que servir muito mais no sentido de interação do que de contemplação. 2452 

Sua função teria ser interativa, e não contemplativa, pois tal função contemplativa 2453 

teria de estar em outro ambiente. Temos de saber a pauta, saber o que queremos 2454 

de verdade, senão vamos nos desiludir com o processo. 2455 

 2456 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2457 

 2458 

Foram listadas aqui algumas coisas sobre as quais as diretrizes gerais, talvez, vão 2459 

girar em torno: o Fundo Nacional de Moda, a criação de uma Agência Nacional nos 2460 

moldes da ANCINE, um selo sustentável, um selo de diversidade, um prêmio (ou 2461 

algo que seja fomentador) e uma política de editais. Dentro disso caberia também 2462 

pensarmos sobre como fomentar a manutenção e a perenização de saberes 2463 

tradicionais que estejam muito ligados a núcleos de cultura ou a pontos de cultura 2464 

que já existem. Quando estávamos falando nisso, uma das coisas que coloquei aqui 2465 

foi a Moda com esse “hubby” criativo. A Moda conversa com o Cinema, com o 2466 

Teatro, com as Artes Visuais, com a Literatura, com os Museus (em termos de 2467 

memória), com a Música, com a Arquitetura... Porque tudo isso, na verdade, 2468 

encontra a Moda um campo de experimentação, e que pode criar e fazer outras 2469 

coisas, além de ser transversal demais. Então acho que devemos pensar um pouco 2470 

como o Conselho Britânico, que tem uma coisa diversa e que pensa nas diversas 2471 

coisas somadas que a Moda pode fazer. Dentro dessa pauta creio que estejamos 2472 
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falando de alguns Ministérios que fazem sentido estarem no Conselho. Acho que o 2473 

MDIC, o Ministério da Cultura, o do Turismo... 2474 

 2475 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 2476 

 2477 

Aqui neste Caderno de Diretrizes Gerais há as propostas na página 72, item 1.34, 2478 

que já contempla a questão dos museus: “promover e fomentar o incentivo á 2479 

preservação da memória da Moda e Designers”. Quer dizer, há uma coisa que já 2480 

contempla. Essa questão dos Ministérios, quando o Paulo coloca que deve haver os 2481 

aspectos de estratégia, as capacidades de política e as financeiras, os únicos que 2482 

vejo terem isso... Não sei quem de vocês tomou conhecimento, mas houve um 2483 

edital da FINEP em que, há poucos meses, se referia exatamente a fomento na 2484 

área de Ciências e Tecnologia, que também envolvia a Moda. Penso que seria 2485 

assim: o MDIC (até porque já existe esse acúmulo), o Ministério das Relações 2486 

Exteriores – é um absurdo termos um evento fora do país e ninguém saber de nada, 2487 

e o Ministério das Ciências e Tecnologia. Porque o Ministério do Turismo seria o 2488 

quarto, mas dentro do âmbito geral os três (o MDIC, o Ministério das Relações 2489 

Exteriores e o Ministério das Ciências e Tecnologia) são os que mais contemplam. 2490 

Se formos analisar, o Ministério da Agricultura, o do Meio Ambiente, o do Trabalho, 2491 

o do Turismo, todos contemplam. 2492 

 2493 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2494 

 2495 

Mas qual o papel desses interlocutores, desses outros Ministérios dentro deste 2496 

trabalho? O que esperamos deles e o que esperam de nós? 2497 

 2498 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2499 

 2500 

Isso varia. No caso do MDIC, como eles têm um Grupo de Trabalho e nós vamos 2501 

ter um aqui, essa troca institucional é fundamental para que estejamos sempre 2502 

sintonizados. No caso das Relações Exteriores... Inclusive o Embaixador Celso 2503 

Amorim pediu representação para o Ministro, para que sejam contemplados com 2504 

uma cadeira permanente no CNPC. De um modo geral vejo isso da seguinte forma: 2505 

eles não têm uma discussão acumulada sobre política cultural. No MRE há muito 2506 
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evento, e é uma coisa vazia. Geralmente, quando há evento fora, a participação da 2507 

Cultura é a “cereja do bolo”. Há o show de mulata, o craque de futebol... Eu me 2508 

lembro de que fui acionado para que participasse do “Casa Brasil na China” na 2509 

época da Olimpíada. Aí fomos avaliar e vimos que a nossa função era pensar sobre 2510 

a programação artística do evento. Então falei: “mas isso vai contra ao que estamos 2511 

discutindo aqui!” Eles têm percebido que estão totalmente defasados – no aspecto 2512 

do olhar institucional do MRE para o campo cultural. Você não pode ficar pensando 2513 

em show de mulata, em futebol hoje em dia. Não! Já avançamos tanto, já 2514 

consolidamos tanta coisa: Moda, Literatura, Teatro, o meio acadêmico...  2515 

 2516 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2517 

 2518 

Por alguma razão existe o “lobby” da ignorância instaurada neste país, porque 2519 

quando a Moda vai fazer um trabalho na França ou na Inglaterra para falar de 2520 

Moda, a vitrine é a mulata, a caipirinha e o samba. Alguém faz esse “lobby”. É como 2521 

eu dizer assim: “o lobby do granito – em tudo que é prédio histórico tombado, as 2522 

pessoas forram de granito”. Alguém faz um lobby da ignorância neste país, pois 2523 

ninguém sabe explicar por que isso acontece, mas acontece! 2524 

 2525 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2526 

 2527 

O que temos de fazer é justamente combater isso.  2528 

 2529 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2530 

 2531 

Há dois anos fomos chamados... Antes de sermos chamados pelo Brasil, fomos 2532 

chamados pelo comissariado francês para as comemorações do “Ano da França no 2533 

Brasil”. E a primeira coisa que dissemos foi que faríamos algo se suas expectativas 2534 

não fossem o estereótipo brasileiro. Não fizemos nada quando foi a época do Brasil 2535 

na França, pois era só bobagem. Então colocamos isto, quer dizer, a serviço de 2536 

quem e a serviço de quê estamos aqui? Porque sempre fomos contra a este tipo de 2537 

corporativismo ou a este tipo de discurso. É um tipo de política nitidamente voltada 2538 

para quem está no cargo por pouco tempo, por tempo determinado. Então é muito 2539 

mais fácil colocar a mulata sambando. Ela está ali, pega, bota no avião e joga para 2540 
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sambar. Não é preciso que se pense muito e nem que se faça muita coisa. Estamos 2541 

pactuados com projetos de longuíssimo prazo. Eu nunca tinha ouvido, no país, 2542 

alguém falar sobre projeto de trinta anos. O único projeto de longo prazo, caso 2543 

alguém queira se sentar à mesa para discutir, é o nosso projeto. Quem tem um 2544 

projeto de trinta anos para o Brasil no que tange a alguma coisa? Talvez até tenha, 2545 

tomara que tenha – mas não conseguimos trocar estas questões ainda. Acho ser 2546 

isso muito relevante: o que vai se discutir, para quem, com quem e para quê? Aí 2547 

vamos encontrar melhor esses pares. E eu sou chato mesmo! Quando se começa a 2548 

colocar nomes nas coisas, eu começo a... 2549 

 2550 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2551 

 2552 

Mas acredito que faz todo o sentido o fato de avaliarmos isso. As composições não 2553 

precisam ser fechadas agora, nós ainda temos um tempo. O mais importante é o 2554 

ritmo de trabalho e o conteúdo. Acho muito interessante falarmos, por exemplo, do 2555 

Ministério de Ciências e Tecnologia, porque isso não ia aparecer. A FINEP tem tido 2556 

um papel bem importante no desenvolvimento da economia criativa, e o BNDES 2557 

também – eles estão dispostos a ampliar a interlocução. E, de fato, não é nada de 2558 

senso comum. A FINEP faz a gestão de todos os Fundos Setoriais do MCT. O 2559 

know-how que eles estão montando lá está servindo de modelo para os nossos 2560 

fundos setoriais. Agora... De fato o MCT é um Ministério que está contemplando um 2561 

diálogo com a Cultura. 2562 

 2563 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2564 

 2565 

Eu aposto mais neste tipo de raciocínio. 2566 

 2567 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 2568 

 2569 

Eu estava até comentando com a Clarissa que o MRE não vai agregar, porque 2570 

sozinho não legisla, não decide. Então não adianta falarmos: “vamos trazer o 2571 

Ministério das Relações Exteriores para viabilizar a exportação”. Ele não vai poder 2572 

fazer isso no sentido de facilitar – facilitar para quem sai do país. Ele não decide! E 2573 

é melhor mesmo que ele seja convidado. Temos o Ministério da Cultura com dois, o 2574 
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Ministério do Turismo com um, o Ministério das Ciências e Tecnologia com um – já 2575 

temos quatro. 2576 

 2577 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2578 

 2579 

Na verdade já fechamos: O MDIC, o Ministério do Turismo e o Ministério das 2580 

Ciências e Tecnologia. 2581 

 2582 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 2583 

 2584 

O Ministério das Ciências e Tecnologia é fundamental. A FINEP é um órgão de 2585 

pesquisa. Como as universidades de Moda não conseguem ter dinheiro para 2586 

publicação? Como a FUNARTE não tem um livro de Moda lá dentro? Então 2587 

precisamos começar a fomentar isso. Se você não procura o Ministério das 2588 

Ciências e Tecnologia ele fica lá, quietinho... A FINEP também fica quietinha... 2589 

Ninguém sabe, ninguém viu. 2590 

 2591 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2592 

 2593 

Mas vejam vocês como já estamos pensando! Há muita gente no Ministério que, 2594 

quando começamos a falar do Plano, pensou como há dez anos atrás. Nós temos é 2595 

que pensar para frente. Essa composição realmente está pensando no Ministério 2596 

para frente. Quem ficar para trás... Por exemplo, o MEC – ele é enorme! É um 2597 

elefante – são trinta bilhões de reais que eles movimentam por ano. Mas se não 2598 

ficarem atentos à importância deste tema na negociação, inclusive com os setores 2599 

particulares, e mais – na constituição de cursos dentro de universidades públicas –, 2600 

será o sistema educacional público que vai ficar para trás. De qualquer forma acho 2601 

que chegamos a um desenho interessante. Eu gostaria, neste momento, de ter a 2602 

ajuda de vocês para pensarmos na composição do plenário, da sociedade civil. 2603 

Então são quinze. 2604 

 2605 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2606 

 2607 

Como ficou a questão dos Ministérios? 2608 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2609 

 2610 

Ficou assim: MINC, MDIC, MCT e MTUR. E dois dentro do Ministério da Cultura, 2611 

que seriam a Secretaria de Identidade da Diversidade e, em nossa avaliação, a 2612 

Secretaria de Políticas Culturais. Temos a tarefa, agora, de pensarmos nesses 2613 

quinze membros da sociedade civil. Qual seria o desafio? Por exemplo: no Teatro 2614 

eles acharam que o segmento econômico não deveria fazer parte, pois seria 2615 

incipiente. São quinze membros de associações regionais do Teatro. Foi uma briga 2616 

danada e tal. São três representantes por macrorregião do Brasil. O Nordeste vai 2617 

escolher três... A organização é, assim, estadual e regional. Já na Música eles 2618 

disseram que seria diferente. Não tem como não deixar o segmento industrial – na 2619 

verdade seria o segmento econômico – de fora. Aí chegaram à seguinte avaliação: 2620 

cinco para entidades regionais, cinco para entidades econômicas e cinco da 2621 

sociedade civil (de âmbito nacional). Seria o segmento empresarial e o mercado 2622 

presentes, o segmento regional também presente e ainda o segmento das grandes 2623 

associações nacionais. Por quê? Porque eles têm a ordem dos Músicos e etc. – é 2624 

tudo bem amplo. E sobre cultura popular – vejam como este segmento é complexo. 2625 

Eles falaram: “a cultura popular tem que ter mestre, uma pessoa que vai lá para 2626 

inovar”. Ao mesmo tempo não dá para se deixar de fora a universidade, pois ela 2627 

acaba sendo um importante segmento também. E há os gestores, que eles avaliam 2628 

como sendo importantes e tal. Como ficou a composição? Para cada dois não-2629 

mestres tem de ter um mestre. Assim são cinco mestres de dez não-mestres que 2630 

serão escolhidos no seminário nacional. Sobre a Dança: há pesquisadores também 2631 

– são cinco de universidades e dez de associações nacionais. Isso ainda está em 2632 

discussão em cada um dos Colegiados. Temos mais uma reunião na qual vamos 2633 

fechar tal ponto, sendo que tudo será consolidado no Regimento Interno. No caso 2634 

do Livro e Leitura eles chegaram à conclusão que sem o segmento econômico, o 2635 

processo se esvazia muito. A idéia do Plenário é que tenha briga mesmo, que tenha 2636 

conflito para discutirmos. Se for algo homogêneo não há graça nenhuma – não se 2637 

acrescenta nada. É do conflito, das opiniões divergentes que vamos costurando e 2638 

fechando o caminho. No Livro e Leitura ocorreu isto: então você tem o setor 2639 

empresarial que vai das gráficas até as grandes livrarias, passando pelas editoras e 2640 

tal. Aí temos o segmento dos escritores, que é muito importante, e as universidades 2641 

das editoras universitárias. Na Saúde há uma organização diferente: o Plenário 2642 
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Nacional é dividido em três: os gestores (municipais, estaduais e do Governo 2643 

Federal), os servidores públicos (municipais, estaduais e nacionais) e os usuários. 2644 

Na Cultura não temos essa figura, pois é a pessoa que consome Saúde. Mas há 2645 

pessoas que querem consumir Cultura também e participar das políticas públicas. 2646 

Na Europa temos isso – na Alemanha. Todo espaço de discussão de música erudita 2647 

tem lá o segmento dos usuários, que são as pessoas que consomem a música e 2648 

estão preocupadas com a qualidade. Elas querem quebrar a questão corporativa. 2649 

Tudo isso ilumina um pouco a questão da representatividade na Cultura, a que 2650 

estamos começando a discutir agora. Quem me representa? Quem representa o 2651 

segmento? Creio que aqui temos um plenário diverso: há o segmento econômico, 2652 

as associações nacionais, os artistas... É sobre isso que devemos pensar. Não 2653 

precisamos fechar a questão agora, mas isto tem que estar na cabeça de todo 2654 

mundo – são quinze. Para nós é importante que haja o artista, porque no fundo 2655 

essa relação direta acaba servindo para politizar a discussão do artista e refrigerar o 2656 

Estado. E ainda arejar essa estrutura. Só de vermos o trâmite burocrático que existe 2657 

em todas as questões (no teatro com a Lei Rouanet, por exemplo), isso já mostra 2658 

que o Estado está “caduco”. Isso tem que estar sempre sendo empurrado. As 2659 

associações nacionais... Acho que seria o caso de pensarmos aqui, quer dizer, 2660 

além da ABERT, quantas outras associações dialogam com a questão universitária 2661 

e com a moda? Agora, são vocês que têm de avaliar tudo isso juntamente conosco. 2662 

 2663 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2664 

 2665 

Neste sentido temos de estar alinhados com o sistema de Moda, para que isso não 2666 

vire um “dragão de duas cabeças”. 2667 

 2668 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2669 

 2670 

Acho que o sistema tem que estar representado. 2671 

 2672 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2673 

 2674 

Sim, mas o sistema em si tem um representante, é isso? Então, em tese nós já 2675 

representamos o sistema. 2676 
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A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2677 

 2678 

Porque a idéia do sistema é a de rodízio mesmo. Sempre teremos um 2679 

representante de alguma associação que irá presidir. Com isso estaria 2680 

contemplado. 2681 

 2682 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2683 

 2684 

Mas uma das quinze cadeiras seria de um representante que, naquele período, 2685 

estaria representando o sistema Moda, é isso? Porque no sistema Moda a 2686 

presidência (vamos dizer assim) vai ser em rodízio. Gostaria que vocês me 2687 

ajudassem, porque acabei não participando das últimas reuniões. No sistema 2688 

vamos ter sempre uma presidência representada em rodízio de um ano ou de seis 2689 

meses... 2690 

 2691 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2692 

 2693 

Sobre isso ainda estamos definindo. É o Conselho... O sistema é no MDIC e aí será 2694 

coordenado por ele. No Conselho, que é das entidades privadas, haverá um rodízio 2695 

que, em princípio, seria de um ano, mas isso ainda está sendo desenhado. 2696 

 2697 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2698 

 2699 

Então quando você fala em termos uma cadeira do sistema, está falando do MDIC 2700 

ou do Conselho? 2701 

 2702 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2703 

 2704 

Do Conselho, pois o MDIC já estará representado. 2705 

 2706 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2707 

 2708 

E o Conselho é a sociedade civil? Quem compõe? 2709 

 2710 



82/111 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2711 

 2712 

ABIT, ABEST, INMODE, ABRAFAS, ABICALÇADOS, SINTECAL, CICB e IBGM. 2713 

Gemas e jóias – ABICALÇADOS; a SINTECAL é fornecedora de componentes; 2714 

CICB de couro; ABRAFAS – sintéticos (é a Associação Brasileira dos Fabricantes 2715 

de Sintéticos). 2716 

 2717 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2718 

 2719 

Lá não tem artista? Vamos pensar em quem seriam os artistas: o estilista... 2720 

 2721 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2722 

 2723 

Se você for pensar de uma maneira mais ampla, terá o fotógrafo de Moda, o 2724 

“stylist”... Aí abrimos de uma forma absurda! 2725 

 2726 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 2727 

 2728 

Cenógrafo, DG... 2729 

 2730 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2731 

 2732 

É. A abrangência é muito grande. Acho que precisamos reduzir neste momento e 2733 

focar... 2734 

 2735 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 2736 

 2737 

Acho que uma coisa tem que ficar definida aqui: a Cultura tem um papel e o MDIC 2738 

tem outro. Não adianta trazermos economia par cá. Aqui a representatividade tem 2739 

que ser de artista, porque estamos falando de expressão, de comportamento e de 2740 

Cultura! Senão isto aqui vai virar uma extensão do que é lá, e aí perde o sentido. 2741 

 2742 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2743 

 2744 
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Ter um representante de lá é importante para mantermos o diálogo... 2745 

 2746 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2747 

 2748 

Mas, de qualquer forma, se há o MDIC aqui na composição e nós já fazemos parte 2749 

desse sistema, não precisa... 2750 

 2751 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2752 

 2753 

Senão você reprisa, e aí o sistema será ineficiente. 2754 

 2755 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2756 

 2757 

A Goya está falando uma coisa importante, que é a representação regional, para 2758 

que não fiquemos somente no eixo Rio/São Paulo de novo. O Nordeste, por 2759 

exemplo, teria que estar representado. 2760 

 2761 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2762 

 2763 

Vou falar um pouco sobre o que conheço mais, que é a Academia. Temos um 2764 

Conselho das Escolas, temos representantes regionais, quer dizer, há um peso 2765 

regional. Todas as escolas estão representadas, mas em determinado momento o 2766 

Conselho Científico, por dois anos, tem uma composição regional. Então, se 2767 

tivermos um representante da Academia, podemos propor que isso vá rodando 2768 

pelos Estados ou pelas regiões. 2769 

 2770 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 2771 

 2772 

Falando de artista, temos o Lino (que não pôde vir), que é de Fortaleza.  2773 

 2774 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2775 

 2776 

Mas é estilista... 2777 

 2778 
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A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 2779 

 2780 

É artista. Acho que temos que ficar nesta área. 2781 

 2782 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2783 

 2784 

Mas é estilista... O Lino, mais do que um estilista, é um artista, não é? Porque o 2785 

estilista pode estar ou não comprometido com a sua arte. Dependendo do que cada 2786 

estilista quer fazer, ele vira um comerciante somente. 2787 

 2788 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2789 

 2790 

É a diferença entre um criador e uma marca. 2791 

 2792 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2793 

 2794 

Sim, mas o Lino é um artista, pois está comprometido com a sua arte, e não apenas 2795 

com seu produto. 2796 

 2797 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2798 

 2799 

Acho que o Ronaldo também. 2800 

 2801 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2802 

 2803 

É. O Ronaldo Fraga, de Minas... 2804 

 2805 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 2806 

 2807 

O Ronaldo Fraga tínhamos indicado. 2808 

 2809 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2810 

 2811 
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Sem pensar no “personograma”, vamos ver o seguinte: se tivéssemos cinco 2812 

artistas, um de cada região do país... Então vamos pegar um artista, que pode ser 2813 

estilista. Mas vamos pegar um do Norte, um do Nordeste, um do Centro-Oeste, um 2814 

do Sudeste e um do Sul. Teríamos cinco agrupamentos... 2815 

 2816 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2817 

 2818 

Visões regionais. 2819 

  2820 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 2821 

 2822 

Nós temos Centro Oeste – Minas (que é Belo Horizonte). O problema seria o Norte. 2823 

 2824 

(intervenção simultânea) 2825 

 2826 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 2827 

 2828 

Posso falar? Estive lá, falei com o Secretário de Cultura do Acre, com o Secretário 2829 

de Fortaleza... Eles disseram: “nós não temos...” Quer dizer, no Norte houve muita 2830 

dificuldade. 2831 

 2832 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2833 

 2834 

Você vai ter algumas pessoas que são oriundas dessas regiões, mas que não 2835 

necessariamente vivem ali, que é o caso do André Lima, do Lino Vila Ventura, 2836 

enfim... 2837 

 2838 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2839 

 2840 

O André e o Lino são do Pará. 2841 

 2842 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2843 

 2844 



86/111 

É. São do Pará. Mas estou pensando no Norte. No Sul temos o Jéferson Culli (?) 2845 

(em Curitiba), só que é uma figura mais retraída. Aí existe uma questão de 2846 

personalidade. 2847 

 2848 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2849 

 2850 

O Jéferson nem consegue fazer seus desfiles direito – quem dirá se sentar para 2851 

uma discussão! 2852 

 2853 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2854 

 2855 

Então... É o que estou dizendo! Ele é tímido, e isso é uma característica. 2856 

 2857 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2858 

 2859 

Podemos pensar que, dessas quinze, cinco seriam de artistas – distribuídos 2860 

regionalmente. Não poderia ser assim? 2861 

 2862 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 2863 

 2864 

Temos que falar também, Gustavo, que quando trouxemos a pauta ela era sobre 2865 

Moda e Design. Irmãos Campana, por exemplo. Quem vai ocupar a história do 2866 

Design? Aqui, por enquanto, estamos na Moda. 2867 

 2868 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2869 

 2870 

Mas a idéia seria Moda e Design? Ou Design, que seria outra coisa? 2871 

 2872 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2873 

 2874 

Não. Seria Moda e Design. É o Design como forma, pois aí você eleva a Moda para 2875 

um patamar de qualificação. 2876 

 2877 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2878 
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Porque você pode trazer o mobiliário, mas pode trazer a joalheria também. 2879 

 2880 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2881 

 2882 

Os Calçados já estão, não é? A Arezzo está aqui para isso. Os Calçados já estão 2883 

no Sistema Moda e, na verdade, já existe essa discussão no âmbito do fomento 2884 

dessa categoria, como Design. Acho que Design seja importante para entendermos 2885 

quando falamos de Moda, porque senão vira “modismo”. 2886 

 2887 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2888 

 2889 

Moda pode ser tudo. Nós temos um Colegiado só de Design, só que a discussão 2890 

com vocês já estava mais madura – eles ainda estão incipientes. A questão do 2891 

Artesanato, por exemplo... Vamos montar também um Colegiado do Artesanato. E 2892 

isso é muito interessante, pois quando cada movimento se consolida, pede um 2893 

Colegiado próprio. Sempre lembro que aquela divisão entre música popular e 2894 

música erudita foi superada pelo Villa Lobos no começo do século XX, só que 2895 

politicamente isso não foi superado, tanto que eles têm dois representantes. Quer 2896 

dizer, o Colegiado de Música tem que ter dois representantes: um que pensa em 2897 

música popular e outro em música erudita. Aí um intelectual disse para mim: “mas, 2898 

Gustavo, você está andando para trás”. Falei: “não, você tem que convencer 2899 

aquelas quinze pessoas que estão lá brigando, para que consolidem dois espaços 2900 

diferentes”. Na verdade, isso é uma loucura, porque em vinte anos o Brasil vai ter 2901 

uns quarenta Colegiados Setoriais e mais não sei quantos grupos de trabalho. Mas 2902 

acho que isso faz parte do processo de institucionalização da Cultura, nem que seja 2903 

para você dar uma volta para chegar em um ponto. Às vezes é assim mesmo – 2904 

você chega, vê que de fato não adianta se distanciar muito, porque uma política 2905 

pública pode abarcar vários segmentos, uma mesma política pública. Aí os fundos 2906 

setoriais... Todos falam: “quero um fundo setorial para a Cultura Popular”. Mas um 2907 

fundo somente para a Cultura Popular? Se você fizer um fundo mais amplo, ele terá 2908 

mais recursos. Só que penso que isso é natural, pois estamos começando a discutir 2909 

sobre isso agora. Por exemplo, a questão da representação do mercado. Quem é 2910 

que vai representar o campo da Moda? Temos de pensar no campo da Moda! Não 2911 

precisamos falar muito de Design neste primeiro momento, pois ele terá também um 2912 
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Colegiado próprio que, obviamente, terá muita interlocução com o que ocorrer aqui. 2913 

Mas no campo da Moda quais são os segmentos empresariais que devem estar 2914 

presentes? Calçados, por exemplo, acessórios, jóias e bijuterias (também precisam 2915 

estar representados). São cinco, não é? Se pensarmos que já temos cinco artistas... 2916 

A questão do segmento econômico: quem vai? Jóias, sapatos (que na verdade são 2917 

acessórios)... Então seriam sapatos, jóias... Mas isso não seria olhar para trás? 2918 

Esta é a questão – se dividirmos entre jóias e sapatos não estaremos olhamos para 2919 

trás? 2920 

 2921 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2922 

 2923 

E quando falamos de artistas, de repente você pode ter um artista de um desses 2924 

segmentos, representando uma região aonde não há estilista com essa força. 2925 

 2926 

A Sra. Clarissa Biasson Guimarães (Associação Brasileira de Estilistas): 2927 

 2928 

Um artista representando cada um desses setores, tudo bem. Mas a associação em 2929 

si não precisa. 2930 

 2931 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2932 

 2933 

Não, porque, por exemplo, você tem artistas nos calcados e nas jóias, que não 2934 

serão necessariamente marcas – são profissionais da indústria criativa. 2935 

 2936 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2937 

 2938 

Tenho uma dúvida sobre essa distinção, tão nítida para vocês, do artista com o 2939 

empresário, principalmente quando começamos a segmentar isso em tal área. 2940 

Podemos pensar assim: o artista do sapato – o que esse bendito artista tem feito 2941 

pelo acessório no Brasil? Nada! O que a Francesca Jobby (?) consegue fazer – de 2942 

tão artista que é – para a área dos sapatos no Brasil? Nada! Então o que vale mais 2943 

neste momento? 2944 

 2945 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2946 
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Talvez o Walter Rodrigues para desenvolver os sapatos ecológicos com a 2947 

associação de fornecedores – a SINTECAL. Pode ser que valha mais pensarmos 2948 

neste aspecto. 2949 

 2950 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2951 

 2952 

Não sei... Você já viu o tênis ecológico que a OSKELEN fez? 2953 

 2954 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2955 

 2956 

É bárbaro, claro! 2957 

 2958 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2959 

 2960 

Às vezes há um artista que é mais amplo na hora de trabalhar – ele trabalha a 2961 

trezentos e sessenta! Temos que tomar cuidado: um artista de jóia, um artista de 2962 

sapato... Essas pessoas são artistas? 2963 

 2964 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2965 

 2966 

Eu estava pensando mais na questão do criador, quer dizer, como um criador da 2967 

imagem de marca do que na questão do inventor. 2968 

 2969 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2970 

 2971 

Mas o criador da imagem de marca é aquele que faz de fato, entendeu? Não é 2972 

aquele que se diz criador. Acho que temos uma falha que deve ser corrigida no 2973 

Brasil: a questão do novo criador. A mídia fez uma série de fantasmas, pois são 2974 

nomes que, na verdade, têm uma força de mídia (ou uma pseudo-força), mas que 2975 

não significa nada! Nem em termos de criação e nem em termos de negócios. É só 2976 

olharmos melhor para isso, senão estaremos ajudando a validar, a fortalecer um 2977 

mito. Eu não acredito em mito – não trabalho atrás de mito. 2978 

 2979 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 2980 



90/111 

Eu acredito que exportação é em container, e não em caixinha de Fedex. 2981 

 2982 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 2983 

 2984 

Sim. Estou dando alguns exemplos porque estamos mais próximos: o Oscar tem 2985 

muito mais a contribuir como artista (para falar até de acessórios), do que a 2986 

Francesca Jobby, por exemplo. Quem é esse ator? Quem são esses quinze nomes 2987 

que conseguem ser muito mais plurais, muito mais fortes e muito mais presentes e 2988 

dinâmicos na forma de pensar, de criar, de se relacionar, de convergir? Quem é a 2989 

pessoa de jóia? 2990 

 2991 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 2992 

 2993 

Este é um fórum para se discutir a questão da Cultura – a Moda como Cultura. É 2994 

neste foco que deveríamos nos prender. Por exemplo, a Isabela Capeto faz um 2995 

trabalho de levantamentos de saberes tradicionais e usa isso na roupa. Ela está 2996 

ligada em uma questão de Cultura. A OSKLEN faz um trabalho com pesquisa de 2997 

materiais e também atua com essa questão da imagem. O Ronaldo traz a questão 2998 

da Cultura... São essas as pessoas... 2999 

 3000 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 3001 

 3002 

Basicamente é uma lista que fazemos de maneira muito ágil, se nós nos 3003 

dispusermos. 3004 

  3005 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 3006 

 3007 

Temos a Goya, que trabalha a trezentos e sessenta, que faz design em várias 3008 

linhas... 3009 

 3010 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 3011 

 3012 

Quando estávamos conversando na Bahia, levantamos a seguinte questão: quanta 3013 

gente lá faz roupa? O primeiro nome que vem é o da Goya, porque ela, de fato, 3014 
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fomenta uma questão artística cultural. Não é um jovem estilista que monta uma 3015 

lojinha ali para fazer um desfile de última hora em um shopping center. Nada contra, 3016 

mas quem pode representar o pensamento estético cultural é a Goya, em quem 3017 

acredito muito mais do que em gente que só fica fazendo desfile. O desfile é uma 3018 

“ciladinha” – temos de pensar um pouco sobre isso. 3019 

 3020 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 3021 

 3022 

Neste sentido a divisão regional fica limitada mesmo, porque as pessoas estão 3023 

atuando em todo o território. 3024 

 3025 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 3026 

 3027 

Sabe o que é, Gustavo? Essa questão de regionalizar é tão complexa! Por que essa 3028 

coisa de regionalizar? Por que precisa ser desse jeito? 3029 

  3030 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3031 

 3032 

O espírito é o seguinte: quando fecharmos o Regimento Interno... Por que é tão 3033 

importante amadurecermos tudo isso? Porque depois vira Regimento Interno e aí 3034 

vamos pensar na substituição das pessoas, não em função da pessoa física, mas 3035 

da pessoa jurídica. Para nós é bem importante que consolidemos tudo até o ano 3036 

que vem, porque o Brasil, infelizmente, é um país de bacharéis. A maneira como 3037 

você consolida o Regimento Interno, que é articulado ao Regimento do Conselho 3038 

Nacional, tudo isso é uma Portaria do Presidente. Se o próximo Presidente falar 3039 

“isso não tem validade nenhuma”, ele poderá jogar todo o nosso trabalho por água 3040 

abaixo. Qual é a força? O que, na verdade, impede que tal fato aconteça? É a 3041 

nossa capilaridade! Aí o Presidente vai falar: “eu vou mexer com esse povo todo, 3042 

com tanta gente organizada...” E ainda há o trabalho que vamos realizar que, no 3043 

fundo, é essa a questão do Paulo. Tudo bem, vamos juntar todas essas pessoas 3044 

para fazer o quê? O que, de fato, vai se mover? Qual o documento que produziram? 3045 

O plano é uma etapa – uma etapa importante –, e a mobilização é outra. O esforço 3046 

de pensarmos: “a constituição do Colegiado, independente da pessoa física” reflete 3047 

que a questão regional não é mesmo uma obrigação. Se avaliarmos aqui que 3048 
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podemos ter dois artistas para cada instituição nacional, seria muito mais fácil se 3049 

começássemos pelas associações nacionais. E o São Paulo Fashion Week, hoje, é 3050 

uma associação nacional. É uma representação com impacto no Brasil inteiro. A 3051 

ABEST, a ABIT podem contribuir culturalmente com a discussão? Ou é sempre o 3052 

desenvolvimento econômico? É uma coisa que precisamos avaliar, mas não 3053 

precisamos fechar isso hoje. O mais importante seria fecharmos a nossa pauta de 3054 

trabalho dos colegiados. Só que temos que discutir isso, porque mais cedo ou mais 3055 

tarde vamos falar sobre como constituir e renovar permanentemente. A idéia do 3056 

Ministério seria a de montarmos um seminário nacional a cada dois anos, pelo 3057 

menos. Teríamos que fazer, entre este e o ano que vem, um grande seminário 3058 

nacional da Moda, onde possamos convocar todas as pessoas, ou seja, mobilizar 3059 

todo o segmento. E até um pouco fora do eixo do evento, pois seria mais para 3060 

discussão mesmo – uma política pública da Moda. Porque aí teremos eventos 3061 

nacionais, os quais são muito importantes, e aí as pessoas vão falar: “no ano que 3062 

vem teremos o seminário que o Ministério da Cultura organiza” para Moda. Vamos 3063 

ver o que vão apresentar, quais as novidades, qual o tema da discussão... Para nós 3064 

isso é relevante. E nesse seminário nacional vamos escolher a renovação. 3065 

 3066 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 3067 

 3068 

Na verdade seria elencar os elementos que essas figuras têm que possuir, as 3069 

características que devem ter de forma integral. 3070 

 3071 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3072 

 3073 

É o que eu estava falando: não adianta trazer um artista que só pensa nele ou que 3074 

esteja preocupado com a inovação de um segmento específico de uma linguagem. 3075 

 3076 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 3077 

 3078 

Acho que não cabe essa necessidade tão estática de regiões terem seus 3079 

representantes. Devem ter representantes de forma diversa, que estejam 3080 

compactuados ou que estejam ligados à necessidade do desenvolvimento do 3081 

fomento da cultura brasileira da Moda e do Design. 3082 



93/111 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 3083 

 3084 

Inclusive porque este trabalho se dá no país inteiro. A Eliana trouxe o exemplo do 3085 

Ronaldo Fraga que estava no Rio Grande do Sul desenvolvendo feltro e estava não 3086 

sei onde desenvolvendo tal coisa... Quer dizer, são pessoas que estão circulando 3087 

em todo o país, e que têm esse poder de agregar também. 3088 

 3089 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 3090 

 3091 

E não só agregar, como também estar comprometido com o desenvolvimento 3092 

especificamente. 3093 

 3094 

A Sra. Maria Carolina Garcia (Universidade Anhembi-Morumbi): 3095 

 3096 

Creio que esse poderia ser um exercício nosso, entre tantos que temos de fazer 3097 

aqui, também pensando nas qualidades ou características que os representantes 3098 

deveriam ter. Talvez fosse bom listarmos. A pessoa deveria ter este espectro de 3099 

atuação para que seja algo interessante para este Grupo. 3100 

 3101 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 3102 

 3103 

É isso mesmo. Talvez uma frase que possa nos ajudar a pensar nessa lista final... 3104 

Dias atrás respondi a uma entrevista para a Folha. Em função do São Paulo 3105 

Fashion Week, perguntavam se meu compromisso era com os estilistas. Eu disse 3106 

que não, que era com a Moda, antes de tudo. Se eu tiver que ter um enfrentamento 3107 

com outro estilista... Isso vai acontecer, mas meu trabalho é para a Moda Brasileira, 3108 

e não para um grupo de estilistas específico ou para um grupo comercial específico. 3109 

Acho que devemos pensar em reunir pessoas que tenham compromisso com a 3110 

Moda, pensando nela como fomento, como Design, como Cultura, inovação, 3111 

desenvolvimento... Aí esses nomes vão sendo naturalmente elencados. 3112 

 3113 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3114 

 3115 
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E já para o retorno deste Grupo de Trabalho teremos um acúmulo feito em torno 3116 

das diretrizes. É uma discussão sobre política pública, sobre o papel do Estado. 3117 

Não é todo mundo que gosta de fazer, não é todo mundo que tem essa visão. De 3118 

acordo com a minha vivência no meio cultural, que nem é muito grande, vejo muita 3119 

gente falar: “não é a minha praia. Eu já me resolvi aqui e vou pensar agora sobre o 3120 

meu caminho”. Isso é normal. Quem dá importância para esses espaços é quem 3121 

está antenado, mas não em curto prazo – em longo prazo. Seria bom começarmos 3122 

a influir, por exemplo, na formação das pessoas. Isso demora pelo menos alguns 3123 

anos. Só que quando vemos o resultado disso... Imaginem! E há os frutos de 3124 

discussões como esta que vimos fazendo. Só para que vocês tenham uma idéia 3125 

sobre o que vimos tendo no Conselho, no Colegiado do Circo foi levantada a 3126 

questão dos animais no circo. Que tipo de manifestação o Colegiado vem fazendo? 3127 

Que tão importante quanto discutir a questão dos animais no circo é discutir o circo 3128 

– a importância que ele tem na sociedade, nas linguagens e no desenvolvimento 3129 

cultural do país. No Circo há uma estudiosa que participa do Colegiado e ela esteve 3130 

na “Serra das Confusões” (em um parque no Piauí) – é a “Serra da Capivara”. Ela 3131 

viu inscrições rupestres de expressões circenses, e isso há cinco mil anos. Então 3132 

tinha malabarismo... Olhem que coisa! Há cinco mil anos! Pelo menos há dois mil 3133 

anos sabemos de circos como os que existem hoje, e os animais sempre 3134 

participaram, sempre foram uma peça importante. Todo mundo é contra maus 3135 

tratos, inclusive eles. São a favor, por exemplo, de discutir a presença dos animais 3136 

com critérios claros. E o Estado nunca discutiu sobre isso com as agremiações 3137 

circenses. O que está acontecendo hoje é que o IBAMA sai confiscando animais em 3138 

alguns circos. Pegam-nos e o repassam para zoológicos privados. Então, o sujeito, 3139 

de uma hora para outra, ganha um elefante... Quanto vocês acham que custa um 3140 

elefante? Custa cem mil dólares! Juntamente com essa preocupação do IBAMA, 3141 

você gente se beneficiando disso. O que eles queriam? Que o Ministério da Cultura 3142 

entrasse em negociação junto com o Ministério do Meio Ambiente, para discutir uma 3143 

Cartilha de Uso dos Animais. Significa que, para que a pessoa tenha o animal no 3144 

circo, tem que seguir aqueles padrões, senão o IBAMA poderá apreender. Há outra 3145 

coisa que estamos discutindo: o Governo Federal deve criar linhas de financiamento 3146 

para que os circos (o pequeno, o médio e o grande) possam se adequar a essas 3147 

exigências. Isso é pensar para frente! E temos negociado isso com o IBAMA. Há um 3148 

Projeto de Lei que está tramitando no Congresso. Um dono de circo veio aqui na 3149 
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reunião do Ministério – do Colegiado do Circo – e disse assim: “eu não tinha idéia 3150 

de que vocês estavam discutindo isso, que vocês podiam nos ajudar nesse tema 3151 

tão importante”. Quando o convocaram para a reunião ele falou: “mais uma reunião 3152 

que não vai adiantar para nada!” Mas viu que o Governo Federal, que o Ministério 3153 

da Cultura realmente tinha interesse em ajudar. Ele ficou emocionado e tal. É desse 3154 

espírito que precisamos, de gente que esteja interessada na questão pública, que 3155 

veja a Moda, não do ponto de vista do evento, mas do ponto de vista da renovação 3156 

de uma linguagem – o que pode ter impacto em todas as outras. É desse perfil que 3157 

precisamos, e é essa a composição que precisamos ter. Precisa haver artista, o 3158 

segmento empresarial e as associações nacionais – outro esforço que temos de 3159 

fazer. E a universidade também. 3160 

 3161 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 3162 

 3163 

Apenas gostaria de falar que assim como aconteceu no Conselho Nacional de 3164 

Juventude (e eu acompanhei esse processo), existem pessoas de notório saber – 3165 

elas não são nem artistas e nem designers. Vocês devem saber melhor do que eu 3166 

que, no Brasil, deve ter alguém com experiência em relação a isso. Na época do 3167 

Conselho Nacional de Juventude, quando começamos a fomentar isso, aqui em 3168 

Brasília, inclusive, a pessoa na qual se falou foi a Regina Novaes. Não era a 3169 

instituição, ela não é jovem cronologicamente falando, mas ela tem o acúmulo. 3170 

Quando falamos da questão dos estilistas, estamos falando sobre o espaço que vai 3171 

fomentar a política pública em uma área específica. A ABEST tem vários estilistas. 3172 

A representação regional do artista não nos interessa, mas sim os artistas. Então 3173 

alguns artistas têm que ser muito bem pensados, porque há artistas e artistas. A 3174 

OSKLEN faz um trabalho com relação a desenvolvimento sustentável e a meio 3175 

ambiente, e eu não acho, por exemplo, que temos de chamar um artista só por isso 3176 

– já tem a iniciativa privada. São quinze vagas e, se analisarmos bem, parece 3177 

muito, mas é muito pouco. A ABEST é uma instituição brasileira, tem âmbito 3178 

nacional, e já tem os estilistas. Só que há estilistas que devem ser representados 3179 

como artistas, o que daria peso ao coletivo ou ao Colegiado. Esses são aqueles que 3180 

são engajados mesmo com a coisa. Já vi acontecer muito isto: “ah, é o professor tal 3181 

do não sei o quê da Juventude”! Tudo bem, mas quando chegam as reuniões ele 3182 

nunca vai. E aí? Você colocou uma cadeira durante dois anos, e a pessoa somente 3183 
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foi para tomar posse, para ser aplaudida no dia do seminário. A iniciativa privada é 3184 

de fundamental importância e acho que ela está muito bem contemplada. De acordo 3185 

com o meu pensamento seria assim: sociedade civil organizada... Porque até agora 3186 

tem a INBRACULT, a IN MODE, a ABEST – que é a associação dos estilistas, mas 3187 

também é sociedade civil organizada –, a Universidade Anhembi-Morumbi... Será 3188 

que não existe outra instituição? Assim como sei que vai ter problema no 3189 

Artesanato, porque há muita gente e com acúmulo muito grande, chego à conclusão 3190 

de que a sociedade civil organizada tem que ter uma instituição, a qual não sei qual 3191 

seria. Mas deve haver uma instituição de algum lugar que trabalhe especificamente 3192 

com esta coisa de inclusão social através da Moda. “Ah, mas nenhuma delas dá 3193 

certo!” Alguma tem que dar mais ou menos, e deve estar aqui representada! No Rio 3194 

de Janeiro temos a Ação Comunitária do Brasil, que fez a “COMB”. A Marília 3195 

Pacheco é doutora em Política Pública nessa área de Juventude e Cultura. Em São 3196 

Paulo temos um monte de organizações que trabalham com inclusão social através 3197 

da Moda. Se está certo ou não, aí é outra história. Só que alguma delas tem de 3198 

estar representada. Estou colocando isso porque já vi acontecer, em outros 3199 

Conselhos, o fato de se colocar a pessoa lá e ela dizer estar super comprometida 3200 

com a política pública – e depois não vai a nenhuma reunião. Era essa a minha 3201 

observação. 3202 

 3203 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 3204 

 3205 

Não entendi se é para ter ou para não ter. 3206 

 3207 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 3208 

 3209 

Na realidade falei que era para ter. São quinze vagas e parece ser muita coisa, mas 3210 

a regionalização do ponto de vista dos estilistas já existe, porque tem a ABEST. 3211 

Temos sim que ter artistas e estilistas, porque são aqueles que dão a “cereja do 3212 

sundae”. Há a figura do criador das duas Semanas de Moda do Brasil, e isso é 3213 

claro. Mas temos que chegar a um consenso. Acho que as duas Semanas de Moda 3214 

no Brasil estão contempladas – Fashion Rio e São Paulo Fashion Week. Aí 3215 

teríamos que parar com “diletantismo” – Amazônia e etc. não têm que estar, pois 3216 

quem movimenta é a ABEST (Associação Brasileira dos Estilistas). Não estou 3217 
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dizendo que não deva ter estilista, estou dizendo que os estilistas têm que estar 3218 

comprometidos, e vocês é que deveriam dizer quais são. Mas é assim: a ABEST 3219 

representa os estilistas. Então creio que se tenha acúmulo para chegar aqui e 3220 

responder, senão colocaríamos a ABIT e etc., que ficariam mais na área de 3221 

indústria e de comércio. A coisa do acessório – na iniciativa privada está 3222 

representada pela Arezzo; e a coisa do desenvolvimento sustentável está 3223 

representada, na iniciativa privada, pela OSKLEN. O que sinto falta aqui é de uma 3224 

pessoa de notório saber, um acadêmico, uma Regina Novaes (de Juventude na 3225 

área de Moda). Penso que daríamos outro peso se tivéssemos uma pessoa que 3226 

respondesse por essa cadeira. A segunda coisa – e que falta mais – é termos a 3227 

sociedade civil organizada na área de inclusão social. Se você conseguir fazer esse 3228 

mapa... Porque a universidade também já está contemplada. E aí falamos: “não, 3229 

mas a Universidade Anhembi-Morumbi já faz parte do fórum”. Tudo bem, está 3230 

contemplada a universidade. E a iniciativa privada já está contemplada, tanto 3231 

acessório como o que mexe com o desenvolvimento... Querendo ou não, a 3232 

OSKLEN é um dos grandes exemplos da Moda enquanto Cultura no país. E aí há a 3233 

coisa do IN MODE, do São Paulo Fashion Week – estão contemplados. Os 3234 

estilistas – dois, três, quatro, dez ou vinte (não importa) – têm que ser muito bem 3235 

escolhidos, porque quando chega a hora da reunião ocorre assim: o artista é o 3236 

artista. Ele aparece aonde quer, fala o que quer... Só que não estamos falando de 3237 

um clube de amigos. Primeiro deveria estar claro qual seria a figura dos estilistas, 3238 

qual seria a pessoa de notório saber e uma pessoa da sociedade civil organizada 3239 

na área de inclusão social. 3240 

 3241 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3242 

 3243 

No caso da pessoa de notório saber tínhamos pensado na Constanza Pascolato, 3244 

não é? No Conselho o Ministro indica três pessoas que são de notório saber. 3245 

Temos o Mário Baibish (?), que é físico e, entre as inovações que ele pensou, 3246 

contribui com o I-Pod. É um físico brasileiro que foi citado no Prêmio Nobel de 2007. 3247 

Aí temos outro físico, que é ligado à inovação tecnológica à Cultura. Ele é da 3248 

Universidade Federal da Paraíba (de Campo Grande), e o outro é o Laymer dos 3249 

Santos, que é da Unicamp. E ainda temos o Eduardo Viveiro de Castro, que é 3250 
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antropólogo. E o Gil, que na época foi quem indicou, enfatizava muito isso e dizia: 3251 

“temos que pensar lá na frente!”. 3252 

 3253 

(Intervalo) 3254 

 3255 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3256 

 3257 

Vamos passar para o encerramento. Temos alguns encaminhamentos: o primeiro 3258 

deles é que vamos enviar para vocês uma proposta de diretrizes gerais para o 3259 

Plano Setorial da Moda. Acredito que em quinze dias conseguimos enviar – mais ou 3260 

menos no dia 8 de junho. Juntamente com isso vamos enviar também uma proposta 3261 

de portaria interministerial que constitui o Grupo de Trabalho, uma demanda antiga. 3262 

Como resposta de vocês... A próxima reunião será no dia 15 de julho. Para esta 3263 

reunião vocês teriam que trazer essa proposta de plano comentada e já negociada, 3264 

ou um começo de negociação com os atores que vocês, individualmente, acham 3265 

interessante envolver. Com relação à composição do Colegiado, já discutimos a 3266 

composição do Governo. Os três Ministérios, juntos com o Ministério da Cultura, 3267 

que vão compor o Colegiado são o MDIC, o MCT e o MTUR. Eles vão compor 3268 

permanentemente o Plenário do Colegiado com o Ministério da Cultura, que tem 3269 

dois representantes: Secretaria de Políticas Culturais e Secretaria de Identidade da 3270 

Diversidade. Com respeito á composição da sociedade civil, estamos 3271 

amadurecendo sobre como ela será. Não queremos amarrar muito no tema 3272 

regional. Para nós, o mais importante até agora é ver quais os nomes, quais as 3273 

pessoas e entidades que podem ajudar a desenvolver o segmento. Então temos a 3274 

questão dos artistas, as entidades nacionais e a sociedade civil, bem como as 3275 

empresas – são os quatro segmentos sobre os quais discutimos até agora. Há mais 3276 

algum encaminhamento que avaliamos e que precisaria ser registrado?  3277 

 3278 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 3279 

 3280 

Tínhamos falado sobre termos uma Agência de Moda. No almoço, conversando um 3281 

pouco com a Juliana, ela colocou que a questão de uma agência é muito complexa, 3282 

pois gera muita polêmica, mesmo na agência do Cinema e tudo mais. E não sendo 3283 

uma agência de Moda, conseguiríamos pegar, por exemplo, uma entidade 3284 
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vinculada, como a FUNARTE. Dentro da FUNARTE teríamos um representante 3285 

para a área de Moda, já que ela fala de Artes Visuais. De repente usarmos a 3286 

FUNARTE para acelerar o processo, já que é tão complicado montarmos uma 3287 

agência... 3288 

 3289 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3290 

 3291 

Eu divirjo um pouco da Juliana. Acho que hoje temos que propor, pedir e reivindicar 3292 

isso. E temos que ver qual será a resposta, como podemos amadurecer isso na 3293 

discussão dentro do Governo, por exemplo. Uma agência que cuide de Moda é 3294 

perfeitamente plausível. Se, para chegarmos a essa agência, tivermos, dentro das 3295 

instituições que existem hoje, de moldar algum segmento, então que a FUNARTE 3296 

passe a dialogar – isso vem como estratégia de implementação. 3297 

 3298 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 3299 

 3300 

Como temos essa portaria interministerial em que discutimos a Moda e falamos do 3301 

Design, poderíamos incluir na própria portaria a intenção de se criar uma Agência 3302 

Nacional de Moda e Design. Já que temos os Ministérios envolvidos... 3303 

 3304 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3305 

 3306 

É que se colocarmos isso na portaria, já criamos uma indisposição. A agência tem 3307 

que ser fruto de uma discussão no segmento, e uma demanda para o Estado. 3308 

Devemos construir: um movimento que envolva bastante gente, para depois o 3309 

Ministério da Fazenda e o do Planejamento falarem: “essa é uma demanda do 3310 

Ministério (dessa gestão), ou é uma demanda dos segmentos sociais que 3311 

discutiram isso?” 3312 

 3313 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 3314 

 3315 

Basicamente minha preocupação é que hoje ligo no Ministério da Cultura e 3316 

falo:”olha, eu fiquei sabendo que existe uma comissão, que existe aí um pessoal da 3317 

área da Moda”. Quem fala pelo Ministério em nome da Moda? 3318 
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O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3319 

 3320 

Vamos ter que envolver alguém no processo. E existe algo mais objetivo ainda: 3321 

queremos lançar um edital. Que vai lançar? Acho que hoje poderia ser a FUNARTE. 3322 

Poderíamos convocar o Presidente da FUNARTE, o Sérgio Mambert e propor isto: 3323 

“olha, avaliamos que hoje a FUNARTE é a instituição que mais se identifica com o 3324 

tema e gostaríamos que você mandasse no edital, seguindo este e este critério, e 3325 

também estas reivindicações aqui”. A portaria não é o caso, mas envolver... 3326 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 3327 

 3328 

Mas se, neste momento, tivermos um braço... 3329 

 3330 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3331 

 3332 

A pergunta que o planejamento faz é: por que vocês querem criar uma agência? O 3333 

que vocês já fizeram que justificasse o Governo Federal criar uma agência? Lançar 3334 

um edital, discutir sobre um fundo... Tudo isso é parte constitutiva de uma agenda 3335 

de trabalho de uma agência. 3336 

 3337 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 3338 

 3339 

Tem uma referência também em relação à Moda. Dentro da FUNARTE tem espaço 3340 

mesmo para isso. Fazer ou não a agência, isso é resultado de um processo. Mas 3341 

penso ser de fundamental importância termos dentro de um órgão como a 3342 

FUNARTE – e podemos dizer que a Moda já faz parte, que ela é Cultura, enfim, que 3343 

consegue demarcar um território – uma figura do Ministério que responda. É claro 3344 

que temos uma diretriz, só que é importante que haja essa figura. É relevante 3345 

termos consolidado que a Moda existe dentro do Ministério, mesmo que o 3346 

Colegiado ainda não esteja formado. 3347 

 3348 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3349 

 3350 

O Paulo estava falando sobre uma legislação própria da Moda. Poderíamos propor 3351 

para a Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Deputados, por exemplo, 3352 
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uma série de legislações que consolidassem o marco legal da Moda no Congresso 3353 

Nacional. Ele havia falado sobre a questão das promoções – que na França isso é 3354 

regulamentado, não é isso? Podemos envolver a Frente Parlamentar de Apoio à 3355 

Cultura nas nossas reuniões. Se vocês puderem nos ajudar e avaliar que tipo de 3356 

legislação é feita na França e que poderia ser implementada aqui para incentivar a 3357 

questão da Moda, já ajudará. Seria não somente a criação de instituições, mas 3358 

também legislações que funcionam para beneficiar o segmento. Podemos chegar 3359 

ao final da discussão e avaliar que a Agência nem seria o caso. Podemos chegar á 3360 

conclusão de que a FUNARTE pode dar conta do segmento ou, caso ela não possa 3361 

dar conta, o Ministério da Cultura terá de criar uma instituição vinculada, como o 3362 

IBRAM (o Instituto Brasileiro de Museus) que foi criado agora. Podemos pensar em 3363 

um Instituto Nacional da Moda. Mas tudo isso é fruto de um acúmulo de discussão, 3364 

porque a criação dessas instituições servirá lá para frente. A FUNARTE teria o 3365 

arcabouço ou a instância que iria dialogar com isso. A questão é sabermos se ela 3366 

está preparada, porque hoje está pensando para trás – são somente as cinco 3367 

linguagens: Circo, Dança, Teatro, Música... Tudo que é digital, por exemplo, ainda 3368 

não encontra respaldo lá. Será que a FUNARTE vai dar conta disso? Se eles, ao 3369 

longo do tempo, não se mostrarem sintonizados a esse tipo de demanda, de fato 3370 

teremos de criar outra coisa. Pode estar dentro do Ministério, pois a Agência é uma 3371 

estrutura que realmente tem muito peso. Hoje só temos uma agência na Cultura, 3372 

que é a do Cinema. Por quê? Porque o Cinema, hoje, mobiliza mais do que forças 3373 

econômicas – eles articulam forças políticas muito poderosas. O segmento mais 3374 

articulado na Cultura é o Cinema. Acho que a Moda pode articular, e inclusive tem 3375 

força para fazer isso no médio prazo, pois temos segmentos empresariais, atores 3376 

políticos de peso... Mas tudo depende da estratégia que vamos criar. 3377 

 3378 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 3379 

 3380 

Penso que deveríamos trabalhar pela criação da Agência, porque a FUNARTE é 3381 

sobrecarregada, e também acho que ela pensa para trás, tendo uma série de 3382 

demandas de todos os cinco segmentos. Se pudermos trabalhar uma agência que 3383 

tenha mais foco na transversalidade da Moda, isso fará mais sentido. 3384 

 3385 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3386 
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A Moda tem muito mais força política, por exemplo, quando envolve parlamentares. 3387 

Vamos pensar sob o ponto de vista do Senado – com cada um dos segmentos as 3388 

empresas têm força, têm respaldo parlamentar... O Cinema consolidou isso rápido. 3389 

Tudo depende da nossa estratégia e da eficácia de nossas articulações. Se vocês 3390 

me perguntares se é viável, acho que seja sim. Mas juntamente com a construção 3391 

do Plano temos de ter uma agenda política intensa. Em um ano teremos de 3392 

consolidar isso e tem que vir, de todos os lados, para a Presidência da República, 3393 

para a Casa Civil e para o Planejamento a maturidade do documento. Se 3394 

estivermos pensando em política de curto, médio e longo prazo. “Quem vai 3395 

consolidar isso? Não, ainda não tem quem consolide e eles estão pedindo a criação 3396 

de uma agência”. Reunião da Presidência da República – se o Ministro da Indústria 3397 

e do Desenvolvimento falar: “olha, eles estão pedindo, já vêm cobrando e já têm 3398 

consolidado uma série de fatores...” É neste espaço aqui que vamos consolidar a 3399 

estratégia, mas a execução dessa estratégia vai além e envolve todos os atores 3400 

representados, todos têm que ter tarefas a serem cumpridas (envolvendo os 3401 

Parlamentares), e para quê? Se fecharmos uma agenda focada na criação de uma 3402 

agência, é possível sim que possamos criá-la. 3403 

 3404 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 3405 

 3406 

Mas na realidade, quando você fala de envolvermos a Câmara e tal, é de 3407 

fundamental importância a articulação política dos atores que aqui estão 3408 

representados. Há uma missão aí de se falar com um por um. É aquela coisa: se 3409 

todos pedirem, “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. Isso acontece 3410 

em todos os segmentos. Todos vão falando com quem conhece – Deputados, 3411 

Vereadores... Vou muito em direção do que a Eliana falou sobre a questão de 3412 

marcar um território, porque sei que na política não existem espaços vazios, mas 3413 

espaços desocupados. Assim, se a FUNARTE não dá conta, aí já é outra história. 3414 

Creio que valha a pena se conversar com o Mambert para vermos se há como... 3415 

Não descarto a questão da criação de uma agência de Moda. Foi a Juliana que 3416 

falou com você? 3417 

 3418 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 3419 

 3420 
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Ela estava falando que uma agência é polêmica. Não querendo contradizer o que 3421 

você disse, mas para a criação da ANCINE foi uma briga, porque ela é sucessora 3422 

da EMBRAFILME. O Cinema, neste país, tem uma história de guerra, e a ANCINE 3423 

nasceu no “fórceps” – desculpem-me o termo. Não vai ser fácil criar uma Agência 3424 

de Moda. Se não tivermos uma articulação política e uma estratégia institucional... 3425 

 3426 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 3427 

 3428 

De qualquer maneira será criada não só no rastro da EMBRAFILME, mas como o 3429 

Paulo falou, no rastro de um paternalismo da política cultural, que é para todos 3430 

esses segmentos. E a Moda primeiramente é vista como Cultura, e depois como a 3431 

“prima rica” que não precisa da ajuda de ninguém. Então vai ser uma “lenha” 3432 

mesmo para convencermos o Governo, os Parlamentares e afins. 3433 

 3434 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3435 

 3436 

Mas o primeiro passo é convencermos a sociedade e os atores envolvidos de que é 3437 

importante haver um lócus institucional para cuidar só da Moda. O formato – se vai 3438 

ser instituto, fundação ou agência –, isso com o tempo vamos consolidando. Se 3439 

tivermos uma pauta de trabalho ambiciosa, eles vão falar: “quem vai executar isso?”  3440 

 3441 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 3442 

 3443 

O que eu falei é isto: é uma briga, uma guerra, tudo isso vai acontecer. Ninguém 3444 

quer, mas quando existir todo mundo vem. Uma agência da Moda seria uma coisa 3445 

grandiosa. Realmente demorou vários anos para acontecer. Só que há a questão 3446 

processual – é o que estamos fazendo aqui hoje, vamos fazer em julho e tudo mais. 3447 

Tudo isso tem que ter um peso em relação às forças políticas – elas têm que estar 3448 

envolvidas. Independentemente de uma agência de Moda, que é uma questão 3449 

processual (o resultado de um processo), o fato de se falar com Parlamentares e 3450 

começar a fazer um barulho é válido, pois graças a Deus este é um país 3451 

democrático. Se você fizer muito barulho, as coisas começam a acontecer. Existe a 3452 

abertura do Ministério da Cultura, caso contrário não estaríamos aqui. Mas a força 3453 

parlamentar tem que ser colocada. Quando chegar ao Rio de Janeiro vou começar 3454 
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a falar com as forças políticas que conheço. Temos de fazer isso. Desculpem-me 3455 

sair do protocolo, mas “cada um no seu quadrado”, cada um com sua área 3456 

específica, falando com a força parlamentar. Aí conseguiremos chegar a um 3457 

denominador comum, porque acho que isso vai dar muito certo, até por uma 3458 

questão óbvia. Sobre a questão do Cinema, todos falavam o tempo todo. Só que a 3459 

questão da Moda ninguém encara como Cultura. Então as pessoas ficam até “meio 3460 

assim” de falar para você: “Ah, mas isso é cultura?” 3461 

 3462 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3463 

 3464 

Para vocês terem uma idéia do montante, o primeiro fundo de funcionamento dessa 3465 

nova proposta de financiamento público das Artes no Brasil é o Fundo Setorial do 3466 

Audiovisual, que demorou pelo menos três anos para tramitar no Congresso. Hoje o 3467 

fundo tem cem milhões de reais e, por incrível que pareça, o segmento não 3468 

consegue gastar. Além disso, eles têm mecanismos de modalidades de 3469 

investimento retornáveis que começam a sair do papel. Por exemplo: há um grupo 3470 

do carnaval baiano que pediu dinheiro incentivado para realizar um bloco e tal. Ele 3471 

pediu dois milhões, se não me engano. Isso poderia virar um empréstimo. O 3472 

BNDES, o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica montam uma linha de 3473 

financiamento, emprestam esse dinheiro e ele volta. Ali retorna, não há problema. O 3474 

tanto de dinheiro que se colocar será o tanto que vai voltar depois. Você pega juros 3475 

a um ou dois por cento. Podemos encampar essa modalidade aqui, quer dizer, 3476 

podemos ter mecanismos de financiamento na área da Moda, específicos e 3477 

voltados para a Moda, para desenvolver a pequena, a média e a grande indústria. 3478 

Isso retorna para um fundo que vai fomentar ações sem retorno, por exemplo – 3479 

temos de pensar em tudo isso, pois hoje não temos nada consolidado. Nem o 3480 

BNDES... O BNDES está começando a caminhar, e a FINEP também, pensando 3481 

em ações voltadas para o segmento. Essa paciência institucional, que precisamos 3482 

ter, demora, pois o Estado se locomove devagar, mas quando ele consolida as 3483 

ações, isso frutifica e dá retorno. Por isso todo mundo, na verdade, tem suas 3484 

reivindicações, todos sabem que em curto, médio e longo prazo isso acaba voltando 3485 

como benefício direto para o segmento. A discussão no plano tem que ser grande, e 3486 

acho que temos de pedir agência mesmo, temos que sugerir criação de fundo, 3487 

temos que envolver os atores... Quando o documento estiver pronto, teremos de 3488 
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sair fazendo política com ele. E na medida em que esses parceiros vão se 3489 

incorporando á nossa agenda de trabalho, vamos ganhando força, e aí as ações 3490 

vão virando realidade sem que precisemos fazer concessão. Agora é hora de 3491 

colocar o sonho no papel sobre todas as contribuições. Se isso vai virar realidade, 3492 

aí depende da nossa capacidade de articulação. O Cinema tem essa capacidade. 3493 

Existem segmentos na Cultura que consolidaram isto – uma agenda de trabalho, 3494 

divisão de tarefa que envolve sociedade civil e gestores públicos... No Ministério de 3495 

Ciências e Tecnologia é a mesma coisa. Porém há segmentos que não conseguem. 3496 

A Música, por exemplo, envolve muito mais segmentos políticos e econômicos do 3497 

que o Cinema, só que não teve sucesso. As pessoas não se lembram, mas para 3498 

além da Agência Nacional, hoje, dentro do Ministério da Cultura, temos uma 3499 

Secretaria do Audiovisual. O Governo Federal tem duas estruturas que cuidam 3500 

somente desse segmento. Isso está dentro do MINC, juntamente com a Secretaria 3501 

de Identidade da Diversidade e de Políticas, o que é fruto da força política do 3502 

segmento. Eles mobilizam forças sociais e políticas que pressionam o Governo – há 3503 

influência direta. Creio que a Eliana colocou bem, quer dizer, a ANCINE vem da 3504 

EMBRAFILME. Você tem o RIOFILME e tudo mais, inclusive com tempo de 3505 

articulação. Eu gostaria de passar a palavra para vocês para que façamos o 3506 

encerramento. É muito importante vocês contribuírem com o documento que vamos 3507 

enviar. Vamos enviar também a proposta do Grupo de Trabalho. Assim que 3508 

batermos o martelo sobre tudo isso, encaminhamos para o Ministro. Aí este vai 3509 

convocar. Então já podemos sair com tal tarefa. A próxima reunião deverá ser bem 3510 

produtiva. Vamos voltar a convocar todo mundo, os titulares... Vamos fazer força 3511 

para que todos estejam presentes. Isso será bom, porque sairá um pouco das 3512 

semanas e, com isso, haverá um fôlego maior para que participem. Já vamos ter 3513 

uma pauta completa de trabalho, que seria fecharmos o documento. Quero passar 3514 

para vocês, para que se coloquem. Podemos passar também a matéria que foi 3515 

fechada. Um jornalista esteve aqui e fez uma entrevista com o Ministério. Vocês 3516 

darão palpites e tal, e ajudarão na divulgação, o que é mais importante. 3517 

 3518 

O Sr. Thiago Borges (Vice-Presidente da AREZZO): 3519 

 3520 

Meus comentários foram poupados porque a maioria das discussões tocou nos 3521 

pontos sobre os quais eu estava pensando em contribuir com maior propriedade. 3522 
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Mas quero focar nos pontos que me chamaram a atenção. Tanto o Anderson como 3523 

eu, ou qualquer outro representante da empresa que estivesse aqui, iríamos 3524 

concordar sobre esse foco no longo prazo que este Colegiado tem de ter, porque 3525 

temos muito o que olhar para trás. A parte de museus é extremamente relevante, 3526 

mas creio que o foco principal, se pudéssemos dividir em cem por cento, seria muito 3527 

mais o futuro para se resolverem as questões do setor da Moda, do que o olhar 3528 

para trás. Há questões também de prática, do dia-a-dia, que tocam a empresa – a 3529 

Arezzo –, como a parte de amostras. Nesse dia-a-dia, qualquer pessoa que trabalha 3530 

com a Moda sofre um pouco com a informalidade da velocidade que a Moda exige – 3531 

é envio de amostra, busca de amostra... Talvez, no momento propício, se o 3532 

Colegiado concordasse em inserir essas pautas mais práticas e de solução do 3533 

cotidiano, seria interessante. A Arezzo do Rio Grande do Sul tem um Museu do 3534 

Sapato, que é fonte de pesquisa e desenvolvimento de uma equipe própria. Não é 3535 

aberto à visitação pública, mas havendo a necessidade, podemos dispor desse 3536 

museu para exposição. Sobre esse tópico importante, temos um acervo muito 3537 

grande, de nossa própria criação, que está guardado lá no Rio Grande do Sul. 3538 

Temos um sistema de procura, o que na hora de criar ajuda bastante a nossa 3539 

equipe de Designers. Penso que esse dinamismo colocado pelo Paulo é uma 3540 

preocupação que o Colegiado tem de ter, nessa velocidade... Hoje, por exemplo, 3541 

estamos lançando na Arezzo o que vai estar nas vitrines no dia 15 de agosto – a 3542 

Coleção de Verão. Antes da próxima reunião deste GT estaremos lançando mais 3543 

coisas que deverão ir para as vitrines em outubro. Então não temos muito tempo 3544 

para pensar, e aí remeto isso ao espírito público (sobre o qual o Gustavo 3545 

comentou), porque não adianta trazermos empresários ou setores que estarão 3546 

muito mais focados com sua visão pessoal, ou seja, trazermos pensadores que 3547 

representem a indústria. Podemos trazer isso para a Mesa, na figura da Arezzo, na 3548 

qual temos uma representação muito forte na parte de Design, uma 3549 

representatividade em todo o território nacional. Então temos que entender muito da 3550 

Moda no Nordeste, no Norte, no Sul... Devemos entender essa pluralidade que 3551 

nosso país exige. De um modo geral, creio que uma grande missão aqui seria o 3552 

Colegiado entender muito sobre essa definição da Moda. A Graça comentou 3553 

diversas vezes sobre o que vem a ser Moda, que Moda não é Cultura, ou melhor, 3554 

ela não tem uma definição. Estamos falando da criação de uma agência, mas acho 3555 

que uma agência tem que ser o sonho. Ela virá naturalmente, na medida em que 3556 
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formos criando essa pauta do que é a Moda, colocando os atores para que tenham 3557 

essa agenda construtiva. Penso que hoje tivemos uma discussão muito boa na 3558 

parte da tarde, sobre quem poderia participar ou não. Podemos fortalecer muito 3559 

este Grupo com pensadores, com pessoas que tragam muita figura da Moda 3560 

personificada, mas também pessoas que têm uma agremiação forte e 3561 

representatividade por trás de tudo. De forma geral, é mais ou menos com essa 3562 

visão que saio daqui para levar à Arezzo. Por último, gostaria de agradecer em 3563 

nome do Anderson e em nome da Arezzo. Na próxima reunião estaremos aqui para 3564 

contribuir com o grupo e com o setor. 3565 

 3566 

A Sra. Graça Cabral (São Paulo Fashion Week): 3567 

 3568 

Penso que devemos tomar cuidado – é um setor dinâmico, que está sempre 3569 

buscando novas coisas e novas parcerias –, para que não caiamos em certa 3570 

“preguiça” com o setor público. Sabemos que em determinado momento as coisas 3571 

ficam devagar, e isso pode também gerar um pouco de desânimo para 3572 

continuarmos batalhando nessa história. A Viviane falou do Plano de Diretrizes 3573 

Gerais. Sabemos que existe uma área toda voltada para a Moda e voltada, 3574 

inclusive, para algumas coisas que falamos aqui. Em termos de diretrizes creio que 3575 

não será tão difícil mandar isso para podermos compartilhar com outras pessoas do 3576 

setor, para somar. O preocupante é o “depois disso”. Deve haver, em primeiro lugar, 3577 

um entendimento de que Moda é Cultura, para que possamos finalmente ter uma 3578 

lei. Mas ainda devemos ter a participação dos outros segmentos para que 3579 

possamos ver a coisa andar. 3580 

 3581 

A Sra. Goya Lopes (Designer): 3582 

 3583 

Sou muito otimista e acredito que tudo depende de nós. De alguns anos para cá 3584 

sinto que as coisas estão ficando bem mais claras. Tudo depende da vontade de 3585 

quem está querendo. O que se colocou aqui foi uma vontade. Temos de correr atrás 3586 

dessa vontade de concretizar. Existe a dificuldade, e sei que ela se refere à questão 3587 

burocrática, mas nós já vimos lidando com isso. Se o grupo for coeso e tiver, 3588 

realmente, uma sinergia com outros grupos para ir em busca de uma base, acredito 3589 

que vamos conseguir. Eu acredito! 3590 
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O Sr. Vladmir Sibylla Pires (Diretor de Relações Corporativas – OSKLEN): 3591 

 3592 

Reitero o agradecimento, em nome do Oscar, ao convite feito para estarmos aqui. 3593 

Saio feliz deste encontro, embora tenha me calado, mas queria ouvir mais do que 3594 

falar, buscando compreender o que era este encontro para que pudesse passar 3595 

para ele. E fico feliz em ver que algumas palavras e expressões foram ditas, 3596 

reiteradas vezes, com transversalidade, dinamismo, criatividade, velocidade e etc. 3597 

Parece-me, enfim, que há mesmo uma grande sinergia, uma grande convergência 3598 

de idéias, conceitos e valores que, na verdade, são também idéias, conceitos e 3599 

valores dos quais o Oscar já comunga há vários anos. Vou reportar a ele sobre o 3600 

que foi este encontro e torcer para que em um próximo encontro ele mesmo possa 3601 

estar presente. Agradeço mais uma vez. 3602 

 3603 

A Sra. Viviane Martins (INBRACULTMODE): 3604 

 3605 

Agradeço em nome da INBRACULT. O Robert não pôde vir. Acho ser de 3606 

fundamental importância a união das duas principais semanas de Moda no país – é 3607 

um marco histórico. E posso falar isso de cadeira, porque moro no Rio der Janeiro. 3608 

Para o pessoal que trabalha com Moda, e não necessariamente para o pessoal que 3609 

freqüenta a semana, estava muito complicado. Agora é darmos um “up”, porque 3610 

sabemos o profissionalismo que se encontra no São Paulo Fashion Week e no 3611 

Fashion Rio. Quero salientar o seguinte: o prêmio Rio Moda Hype existe há muito 3612 

tempo, e já se cogitou por mil vezes que tal prêmio saísse do Fashion Rio, por “n” 3613 

razões. Eu, enquanto carioca e enquanto pessoa que acredita muito no trabalho do 3614 

Robert e do Fernando... Embora eu seja uma consultora de inclusão social, através 3615 

da Moda faço o desenvolvimento institucional, que é a minha área. Elaboro, 3616 

monitoro e avalio os projetos da INBRACULT. Em nome do Robert e do Fernando, 3617 

acho que há muito alívio na troca. Por mais que gere medo, não só no Prêmio Rio 3618 

Moda Hype, mas na estrutura do Fashion Rio como um todo, acho ótimo! Foi muito 3619 

legal revitalizar o porto. Em segundo lugar este encontro teve um avanço 3620 

fundamental que, no meu entendimento, foi a definição dos cinco Ministérios (que 3621 

poderia ter ficado para a próxima reunião), e mais ou menos qual será a 3622 

composição – se teremos a sociedade civil, a iniciativa privada, se as semanas de 3623 

Moda estarão contempladas, as universidades, enfim. A terceira questão é que este 3624 
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Colegiado foi para que discutíssemos a inclusão através da Moda, enquanto 3625 

resgate de identidade cultural, que não necessariamente é somente artesanato. É a 3626 

questão também do desenvolvimento sustentável e a Moda. E ainda temos a 3627 

responsabilidade social das empresas que estão envolvidas no Colegiado, o que é 3628 

muito importante. Gostaria, assim, de pedir para quem for fazer o contato com os 3629 

estilistas e com as pessoas de notório saber que vão compor o Colegiado, que 3630 

entendam a importância da responsabilidade, porque não sou do Governo, mas 3631 

acredito que este atual acredita no país e acredita na inclusão. Que todos os 3632 

componentes tenham responsabilidade social, que acreditem no desenvolvimento 3633 

sustentável e na inclusão social através da Moda. 3634 

 3635 

A Sra. Eliana Signorelli (Consultora In Mod – São Paulo Fashion Week): 3636 

 3637 

Quero agradecer. Acho que quem mais brigou para que ocorresse isso fui eu – 3638 

venho brigando há muito tempo com o Ministério. Concordo com o que a Viviane 3639 

falou. Sair daqui com a definição dos Ministérios e com a possibilidade de 3640 

representatividade já é um avanço. Quem é da área privada tem um pouco de 3641 

desconhecimento do quão grande é a área pública, e do quão engessada é a área 3642 

pública. Temos um país grande, mas, ao mesmo tempo, com leis muito antigas. 3643 

Então a coisa é difícil de acontecer, eu sei. Vou falar agora como pessoa, como ser 3644 

humano: independentemente de estar aqui como representante, é importante que o 3645 

país mude esse conceito, é importante que o Brasil saia deste lugar e vá para outro. 3646 

O Brasil já tem muitas inovações. Se ele conseguir mostrar para o mundo que é 3647 

vanguardista na questão de considerar a moda como expressão real de cultura, aí o 3648 

país vai ficar “imexível”. Muito obrigada. 3649 

 3650 

O Sr. Paulo Borges (São Paulo Fashion Week): 3651 

 3652 

Também quero agradecer por essa discussão, pelo trabalho, e dizer que vou estar 3653 

atento ao rumo que isso possa dar. Moda, para mim, é uma causa (e não um efeito) 3654 

que abracei. Luto diariamente para que ela se mantenha no rumo e fortalecida. Para 3655 

isso temos mesmo de juntar pessoas, juntar cabeças, juntar forças que possam 3656 

desenvolver a Moda. A iniciativa privada já fez muito ou quase tudo que fosse 3657 

possível para desenvolver e fomentar a Moda no que tange a sua abrangência. 3658 
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Agora cabe ao papel público abraçar a causa que a Moda vem abraçando, para que 3659 

ela realmente possa se desenvolver da forma que tem potencial. E, principalmente, 3660 

com a necessidade de se implementar uma mão-de-obra tão grande como temos, 3661 

com a Moda sendo um capacitador de geração de empregos, o que ainda é 3662 

“subutilizado”. Emprego gera renda, que gera educação, que gera transformação... 3663 

É a tal da engrenagem que funciona e que passa a funcionar. Lembro que quando 3664 

começamos o São Paulo Fashion Week, há quinze anos, já havia três faculdades 3665 

de Moda no país.  3666 

 3667 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3668 

 3669 

Para encerrar quero dizer que achei muito bom todo o trabalho que fizemos aqui. 3670 

Quando o comparamos com outros Colegiados, vemos que estamos avançando 3671 

muito e de forma rápida. De fato, essa visão institucional... Quando olhamos para os 3672 

segmentos, vemos que a Cultura está andando rápido, mas que quando comparada 3673 

a outros segmentos, ainda há muito por fazer. Esse dinamismo que a Cultura tem, e 3674 

que outros segmentos não têm, devemos preservá-lo e incentivá-lo. É o motorzinho 3675 

que gira a Moda, o motorzinho que muda a Música e que faz movimentar toda a 3676 

atividade cultural. Isso vai fazer com que o Estado ande em um ritmo diferente. Hoje 3677 

a Cultura já é vista de forma diferenciada. Ainda não é o tema central da política de 3678 

desenvolvimento do país, mas está caminhando para ser uma política fundamental, 3679 

ou seja, nenhum Governo vai mudar o Brasil se não priorizar a área cultural. 3680 

Quando os governantes falarem mais de Cultura e menos de infra-estrutura física – 3681 

ponte, rodovia... – é que estarão mudando de fato. Mas isso seria em médio prazo 3682 

mesmo. Eu me lembro de um Deputado com o qual trabalhei. Ele foi a uma 3683 

audiência com o Presidente e este só falava de pontes, estradas e ferrovias, de 3684 

usinas e não sei o quê... Ele disse: “mesmo no Governo de esquerda ainda não se 3685 

emplacou o discurso social!” Na verdade é isto mesmo: precisamos mudar a 3686 

mentalidade dos Governantes. O ponto central é a Educação, é a Saúde, é 3687 

Cultura... O Ponto de Cultura já dá uma renovada, mas ainda é marginal. É aquela 3688 

história do marginal tencionando com o central – não tem jeito. Espaços como estes 3689 

são fundamentais para, além de não fazermos regredir, fazermos avançar. Quando 3690 

comparamos com outros segmentos, com a Música ou com o Teatro, vemos que 3691 

eles já estão há dois ou três anos fazendo seu plano setorial. Nós podemos fazer 3692 
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tudo isso em um ano e lançar no meio do ano que vem – podemos mesmo! Vai 3693 

depender muito da nossa energia de colocarmos e de priorizarmos isso. Do ponto 3694 

de vista do Governo, digo que é uma prioridade e que vamos batalhar bastante para 3695 

termos, no meio do ano que vem, o Plano Setorial da Moda pronto. E aí depende de 3696 

chegarmos aqui e batalharmos, pois sozinhos não vamos conseguir fazer nada, sob 3697 

o ponto de vista do Governo. E nem dentro do Ministério, se não mostrarmos os 3698 

resultados, vamos conseguir bancar o que queremos. Então quero agradecer a 3699 

participação de vocês – foi muito importante o fato de vocês terem priorizado tal 3700 

reunião na agenda. Vocês deixaram de fazer o trabalho do dia-a-dia para virem 3701 

aqui, por uma convocação feita meio que em cima da hora. Na próxima reunião 3702 

será diferente. Na segunda quinzena de julho vamos avisá-los com antecedência. 3703 

Se houver um “buraco” na agenda do Ministro, vou trazê-lo aqui para que ele possa 3704 

participar. Ele, inclusive, está com o Presidente da República e com o Ministro 3705 

Fernando Haddad lançando o edital de Cultura e Extensão Universitária em uma 3706 

área de patrimônio histórico – Laranjeiras e Sergipe. Solicitou que eu pedisse 3707 

desculpas a vocês por ele não poder participar, mas enfatiza a prioridade do 3708 

Ministério de organizar os segmentos e consolidar um planejamento de curto, médio 3709 

e longo prazo. Obrigado. 3710 


