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CARTA ABERTA

Diante do cenário mundial de pandemia causada pelo novo Coronavírus, nos vemos vivendo em um mundo que, 

nem a ficção previu. O mundo parou. E no nosso setor não foi diferente.

Estamos todos em casa e usando a nossa criatividade para não deixarmos nosso negócio parar.

Nossas oficinas de costura, de sapatos, de bolsas, de joias e bijuterias estão paradas. Muitas delas trabalham, mas 

com um outro foco, estão produzindo máscaras e aventais para serem doados aos hospitais e profissionais de 

saúde de suas regiões.

Surge a pergunta, como vamos fazer para colocar na rua a nossa coleção de inverno? Uma parte já produzida

e outra, paralisada por conta do isolamento social.

A chegada da Covid19 nos fez refletir sobre um assunto que há muito está na cabeça das marcas 100% brasilei-

ras, autorais e pertencentes ao chamado slow fashion. Por que temos que seguir esse calendário, maluco das 

marcas de fast fashion? Porque depois de 15 dias o que está na arara ou na vitrine está velho e temos que expor 

e vender uma nova coleção? Nosso produto não é perecível nessa velocidade. Fazemos peças para durar, para 

serem usadas hoje, amanhã, no próximo ano e assim por diante. Por que as liquidações de inverno precisam aconte-

cer quando inicia-se a estação, julho? As de verão quando os nossos termômetros estão acima dos 30 graus?

Quem compra uma coleção para ficar meses no armário? 

Poucos, muito poucos.

Pensando nisso, a Associação Brasileira de Estilistas – ABEST, junto com 7 dos mais importantes showrooms e pequenas 

feira de São Paulo - Conceito+, Contemporâneo Business, Fashionroom, Maria Eugenia Showroom, NOVO Showroom, 

Salão Casamoda, Feira TM, além do apoio do SPFW, InMod e FFW  para estabelecer um novo calendário para a moda.
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http://www.abest.com.br
http://ffw.uol.com.br
http://ffw.uol.com.br
http://ffw.uol.com.br
http://conceitomais.com.br/
http://www.instagram.com/contemporaneobusiness
http://www.instagram.com/novoshowroom
https://fashionroomsaopaulo.com.br/
https://www.mariaeugeniashowroom.com/home_en.php
http://casamoda.com.br/site/
http://www.feiratm.com.br/


Em 2020, devido a pandemia, as vendas no ATACADO acontecerão nas seguintes datas:

VERÃO ................................... a partir da segunda quinzena de junho até do dia 10 de julho.

INVERNO ............................... primeira quinzena de novembro.

VAREJO: 

LIQUIDAÇÃO INVERNO ......... agosto de 2020

LIQUIDAÇÃO VERÃO ............. fevereiro de 2021

Após esse difícil período que estamos vivendo, imaginamos um cenário mais realista para nossos negócios.

A partir de 2021 sugerimos as vendas de ATACADO: 

VERÃO ................................... maio de 2021

INVERNO ............................... novembro de 2021

As liquidações de varejo continuam sendo fevereiro e agosto.

APOIO

ABEPEM         ABRECAL        ABIT       ALSHOP        IBGM         ÓPERA       SINDIVESTUÁRIO
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http://abepem.com.br/
http://abrecal.com.br/
https://www.abit.org.br/
http://www.alshop.com.br
https://ibgm.com.br/
https://www.grupoopera.com.br/
http://sindivestuario.com.br/
http://www.abest.com.br



