
Moda com
jeito brasileiro
A partir da próxima semana os olhos da moda mundial
estarão mais uma vez voltados para o São Paulo Fashion
Week — idealizado pelo empresário Paulo Borges, presidente da Luminosidade.
O evento completa uma década como uma das vitrines mais importantes
de um mercado que, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), faturou US$ 25
bilhões no País em 2004. Borges conta a história do SPFW e analisa o atual cenário da moda nacional e internacional.
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Meio & Mensagem — A próxima edição do São Paulo
Fashion Week (SPFW], que começa no dia 28, marca o
início das comemorações dos dez anos do Calendár io
da Moda Brasileira. Quais serão os destaques?
Paulo Borges — As comemorações começam ago-
ra e devem se estender até os desfiles das cole-
ções outono/inverno 2006, que se realizam em ja-
neiro do próximo ano. Nesta edição, o público
poderá conferir uma exposição, na qual serão
mostradas 110 roupas criadas por estilistas que
estiveram no evento ao longo desses dez anos.
Foram escolhidas as peças mais significativas.
Também estamos preparando um calendário para
2006 ilustrado com 24 fotos — a serem feitas por
Bob Wolferson durante o próprio evento — de im-
portantes modelos brasileiras, que usarão algu-
mas das roupas dessa exposição. Esse calendário
deverá ser lançado em outubro, em Paris, apro-
veitando o Ano do Brasil na França. Temos ainda
um documentário para TV em fase de elaboração
que contará a história dessas modelos, já que to-
das despontaram na feira. Também está sendo
preparado um livro -- com lançamento previsto
para dezembro — que trará imagens importantes
das passarelas e dos bastidores. Essa publicação
vai virar DVD, uma espécie de documento insti-
tucional para homenagear as pessoas que fizeram
o Fashion Week, principalmente os estilistas.

M&M — Qual será o investimento para essa edição e

qual o público estimado para os sete dias do evento?

Borges — Temos um investimento planejado para

dois anos que gira em torno de R$ 5,5 milhões. A
média de público varia entre 10 mil e 12 mil pessoas
por dia. Então, calculamos um total de aproxima-
damente 100 mil pessoas.

M&M — A fe i r a começou em 1996, como M o r u m b i
Fashion. Além da troca de nome, quais as principais
mudanças pelas quais o SPFW passou?
Borges — Na verdade, o nome sempre foi Calendá-
rio Oficial da Moda Brasileira. São Paulo Fashion
Week é uma espécie de assinatura, um apelido,
como era Morumbi Fashion anteriormente. A tro-
ca, realizada em 2001, ocorreu para que o even-
to tivesse um nome mais global, já que é assim
que imprensa mundial se refere às outras sema-
nas de moda: New York Fashion Week, London
Fashion Week. Essa alteração veio acompanha-
da também de uma mudança de conceito. Desde
o início tínhamos a intenção de montar um ca-
lendário de moda em que os estilistas pudessem
mostrar suas coleções regularmente e serem ava-
liados pelo mercado. Já começamos com um ta-
manho significativo: eram 31 desfiles em cinco
dias. Mas percebi que ainda não sabíamos fazer
aquilo direito. Não me refiro aos desfiles em si,
mas sim à organização inteira do calendário.
Naquele momento faltavam profissionais no mer-
cado, não havia modelos suficientes, nem ma-
quiadores ou cabeleireiros. Então enxugamos a
estrutura para 20 desfiles por edição e começa-
mos a trabalhar em busca da qualidade e da ex-
celência, ao mesmo tempo em que batalhávamos

também pela evolução do mercado da moda. De-
pois de quatro anos percebemos que já havia como
suprir a demanda que um calendário regular de
desfiles apresentava. Oficialmente a mudança em
termos de organização, imagem e estratégia acon-
teceu em 2001, na décima edição (a feira tem duas
edições por ano). Foi nessa época que adotamos
a assinatura São Paulo Fashion Week e fomos de-
finitivamente para o prédio da Fundação Bienal,
no Parque do Ibirapuera.

M&M — No início deste ano o SPFW fechou um acordo

de grande porte com a TIM, além de contar com gran-

des patrocinadores, como Motorola, Caninha 51 e Nes-

tlé. Em que momento os anunciantes começaram a

perceberque era importante tersuas marcas associa-

das ao evento?

Borges — Isso tem acontecido desde que o con-
ceito da feira existe. Tudo começou em 1993.
quando eu ainda fazia o Phytoervas Fashion, que
era um embrião do que temos agora. Naquele
momento a Phytoervas percebeu que seria baca-
na associar sua marca à moda. Já havia a idéia de
montar um calendário. Então fiz um projeto d-e-
três páginas, bem simples, e comecei a divulgá-lo)
em algumas empresas de diversos setores. Havia
feito apresentações em agências de propaganda
também, entre elas a Ogilvy, que na época aten-
dia o Shopping Morumbi. Eles encaminharam a
proposta ao cliente, que já conhecia o Phytoer-
vas Fashion e gostou da idéia. Fechamos na hora.
O shopping patrocinava cerca de 80% do evento.
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mas também tínhamos, já na primeira edição, Edi-
tora Abril, Natura, Melissa e Rhodia participando
do projeto e a tecelagem TDB apoiando. Aos pou-
cos criamos ações para esses patrocinadores, que
foram cada vez mais se envolvendo com isso. Tudo
é feito com muito cuidado até hoje. Não saímos
simplesmente vendendo patrocínio. Procuramos
pensar de que forma determinada empresa pode

estar envolvida com a feira. Durante o SPFW, eu
lido com um público consumidor que é alvo po-
tencial, com os formadores de opinião. A partir
disso, é possível criar uma pirâmide de imagem,
que favorece desde lançamentos de produtos a
ações de relacionamento.

M&M — Como você avalia a evolução da moda no Brasil
nos últimos dez anos?
Borges — Acho que conseguimos criar um cami-

nho para a moda brasileira, que passou efetiva-
mente a existir no cenário mundial. Deixamos
de ser meros piratas desse mercado global e nos
tornamos lançadores de tendências. Passamos a
ser desejados, começamos a exportar uma sele-
ção de "Ronaldinhos" da moda, que são as nos-
sas supermodelos. Elas ganham milhares de dó-
lares e estão em campanhas internacionais impor-

tantíssimas. Nenhum outro país tem um grupo tão
grande de modelos assim, formado em um período
tão curto. Acho que esse é o grande ganho. Há dez
anos tínhamos somente três faculdades de moda.
Hoje são 33. Havia no Brasil apenas um progra-
ma de televisão que falava sobre o assunto — O
Ponto de Vista, com a Cristina Franco, na Glo-

bo, que durava apenas cinco minutos. Atualmen-
te todos os canais falam desse assunto, todos os
programas têm a pauta de moda. E acho que o

Fashion Week tem grande importância nesse pro-
cesso. O evento veio com a crença na criativida-
de brasileira e traz consigo o fato de ter sido um
dos fatores que ajudaram a transformar histori-
camente essa área.

M&M — Você considera o nível atual do setor da moda
no País profissionalizado, ou ainda há o que aprender
com outros mercados?
Borges — Acredito que o trabalho de constru-
ção que vem sendo feito é um processo ainda
em andamento. Algo que podemos medir de
tempos em tempos. A Itália levou quase 30 anos
para construir a indústria da moda italiana.

Também não devemos levar menos do que isso.
Ainda há muita coisa a ser feita. Mas o mais

importante é que a gente está construindo uma
educação, uma cultura de moda. Passo a passo,
tijolo por tijolo, lutamos pela formação de um
mercado. É um trabalho que estamos acompa-
nhando, mas que será realmente desfrutado pela
próxima geração.

M&M — Nos últimos anos, estilistas e profissionais da
moda brasileira têm sido bem-aceitos no exterior. Em
sua opinião, em que momento ela começou a conquis-
tar o mercado in ternacional?
Borges — Esse processo teve início no final da déca-
da de 90. O primeiro estilista brasileiro que teve
vontade e coragem de se expor lá fora foi o Alexan-

dre Herchcovitch — o pioneiro a vender em Nova
York. Depois foi desfilar em Londres e levou sua

coleção para Paris. Acabou ganhando o mundo.

M&M — O senhor citou o time de supermodelos brasi-
leiras que conquistaram o exterior. Essa ainda é a
grande contribuição que o País dá para o mercado in-
ternacional da moda?
Borges — Acho que as modelos foram um grande

ingrediente para marcar o nome do Brasil no es-
trangeiro, sim, porque nesse caso quem está lá não

mas ainda falta bastante coisa a fazer no que diz
respeito ao mercado.

M&M — Você fala da importância do segmento da
moda na economia. Mas que valores culturais e sociais
a moda transmite?
Borges — A moda do dia-a-dia alcança um espaço

cada vez mais importante e amplo na sociedade, em
todos os veículos de comunicação, na vida das pes-

soas. Mas penso moda não apenas como roupa, e sim
como comportamento, comunicação, entretenimen-
to, estilo de vida. A moda, principalmente para nós,
brasileiros, é um instrumento de relacionamento. Isso
tem muito a ver com a forma pela qual nos comuni-
camos. E no mundo inteiro é assim. Além do mais,
ela é um veículo muito rápido que aglutina informa-

ções que estão soltas no cinema, na música, na lite-
ratura, nas ruas. Tudo isso é traduzido em uma de-

"A moda, principalmente
para nós, brasileiros,
é um instrumento de
relacionamento. Isso
tem muito a ver com
a forma pela qual nos
comunicamos"

é uma indústria, mas a profissional. Por que o esti-
lista brasileiro ainda não chegou ao topo do mun-
do? Porque ele sozinho não vai chegar, se o gover-
no não entender o que é moda politicamente. É
uma questão de mercado. Ouve-se falar dos bilhões
que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) tem para investir, mas nun-

ca se ouviu dizer que haja uma linha de investi-
mento para essa área. Por que uma confecção não
pode ter uma política de investimento aliada ao
BNDES como outros setores? Se o governo não
entender isso, a indústria não poderá subir de pa-
tamar. Já alcançamos muito em termos de imagem,

terminada coleção ou em diversas coleções criadas
por várias cabeças espalhadas pelo mundo inteiro.
Acho que a moda tem um papel muito importante
na cultura da sociedade contemporânea, porque re-
flete e encaminha uma série de assuntos. Por exem-
plo, quando você lança a minissaia, quebra um tabu,

assim como quando surge a idéia do topless. Da

mesma forma que quando surgiu no Brasil o biquíni
fio dental: estávamos falando do comportamento so-
cial, sexual, emocional e de como o brasileiro se re-
lacionava com o corpo, com as pessoas. A moda é
um elemento muito importante na construção de
nossa identidade, da cultura brasileira.
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