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Do conteúdo
para a mídia
São Paulo Fashion Week passa a otimizar sua
produção de conteúdo promovendo a integração
do evento com a tecnologia sem fio e a web
Por ANDRÉA CIAFFONE

N
ada que é atraente é fácil.
Assim não é de surpreen-
der que estar atualizado so-
bre áreas de evolução tão

rápida quanto moda, tecnologia e co-
municação seja um diferencial tão valo-
rizado. Afinal, em pela Era da Informa-
ção parecer ignorante é o que há de mais
"demodé". Por isso todo mundo quer
saber quais são as propostas que acabam
de chegar nas passarelas, querem ter o
celular com mais funções e querem ter
acesso imediato à internet. Atenados
com essa tendência, os sócios da Lumi-
nosidade, empresa que criou e gere o São
Paulo Fashion Week — Calendário Ofi-
cial da Moda Brasileira, resolveram fazer
uma aposta que tem tudo a ver com o sé-
culo XXI: otimizar o conteúdo produ-
zido durante os dias de desfile ao valori-
zar os canais de mídia com a marca
SPF W que distribuem essa informação.
Com isso, de evento, a marca SPFW pas-
sa a assinar produtos de mídia que de-
vem ter seu alcance ampliado e passa a
competir por uma fatia maior do merca-
do publicitário.

"Desde que completamos dez anos,
passamos a refletir sobre como seriam os
próximos dez anos", diz Paulo Borges,
principal executivo da Luminosidade e
coordenador-geral do evento que neste
mês chegou à sua 20a edição."Essa refle-
xão foi muito além do mundo da moda
em si. Nos preocupamos em identificar
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Para Cláudia Colaferro, da Motorola,
e Luiz Liberato.da TIM, o efeito
gerado é mais do que bem-vindo.
No alto, Paulo Borges, o coordenador

tendências de comportamento na socie-
dade e percebemos que hoje, todo mun-
do vive conectado no celular e na inter-
net, que todo mundo quer interatividade
e explorar suas possibilidades de expres-
são. Essas constatações nos levaram a
criar as linhas mestras do nosso próxi-
mo salto evolutivo", explica Borges.

A tarefa de formalizar esse desejo em
forma de planejamento coube à equipe
da AG407. "Nos definimos como uma
agência de comunicação e não uma agên-
cia de publicidade. Temos conceitos mais
holísticos", diz o fundador da AG407,
Alex Schönburg, que trouxe da Europa o
conceito da agência. "O objetivo era am-
pliar o espectro de ação do evento, ir além
dos dias na Bienal", conta o publicitário.
"Todo mundo sabe que o SPFW é um
poderoso gerador de conteúdo. Só que
até agora o SPFW produzia conteúdo,
mas era tímido na gestão deste conteúdo
que produzia. Assim, a solução foi dina-
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mizar os canais de mídia de que o even-
to já dispunha e intensificar sua distribui-
ção", explica Schönburg.

Com isso, o evento orçado em R$ 6
milhões passará a ser acessível a um pú-
blico muito maior que os 20 mil por dia
que circulam no Pavilhão da Bienal du-
rante a semana de desfiles e o conteúdo
gerado a partir dos desfiles passará, de-
pois de analisado, a chegar a qualquer
pessoa com acesso à internet. Além da
democratização inerente ao mundo vir-
tual, o investimento da marca SPFW na
web poderá, num futuro próximo, gerar
ganhos financeiros por meio de um ca-
nal fechado de internet (só para assinan-
tes) e da venda de estudos e análises so-
bre moda e comportamento, bastante
valorizados por vários segmentos de
mercado. Segundo fontes ligadas ao
SPFW, esse produto tem o potencial de
se tornar o de mais alta lucratividade de
todo o mix oferecido pelo evento.

Dentre as novas ações, a de maior des-
taque é o SPFW Broadcast, um portal na
internet que dá acesso a três outros ca-
nais. Num deles, as propostas de moda e
os desfiles serão comentados em tempo
real por uma equipe de 40 editores de

moda especializa-
dos que enviarão
para o site ima-
gens e comentá-
rios por meio de
celular. Num ou-
tro canal, os co-
mentários e ima-
gens serão envia-
dos pelo público
em geral. Com is-
so, democratiza-
se não só a infor-
mação de moda
como também a
possibilidade das
pessoas de darem
sua opinião sobre
os lançamentos e
propostas. A ex-
pectativa é que as

novidades ampliem o público do site,
que em 2005 teve 40 milhões de page-
views e 2,5 milhões de unique users. A
audiência dos desfiles transmitidos pelo
site só perde na internet para os jogos da
Copa do Mundo.

Ao mesmo tempo, promove o uso de
novidades tecnológicas que são as vede-
tes da vitrine de alguns dos seus princi-
pais parceiros como Motorola e TIM. Pa-
ra os executivos das duas empresas, o
efeito colateral que o SPFW Broadcast
gera — o uso dos seus equipamentos e
serviços de mais alto valor agregado —
é mais do que bem-vindo."O desejo das
pessoas de participar deste blogão vai
incentivar as pessoas a explorarem mais
as funções dos modelos de aparelhos ce-
lulares de última geração que tocam mú-
sica em MP3 e fazem filmes, além de ti-
rarem fotos e darem acesso à intenet",
diz a diretora de marketing da Motoro-
la, Cláudia Colaferro."Hoje, a participa-
ção no evento e as ações ligadas repre-
sentam o principal investimento da em-
presa em marketing. As duas edições do
SPFW é o destino de 40% da nossa ver-
ba anual", revela a diretora.

Para a operadora TIM, o evento tam-

bém representa uma ótima oportunida-
de para a divulgação de serviços de alto
valor agregado."Teremos uma equipe de
promotores ensinando as pessoas a usa-
rem os recursos de acesso à internet, en-
vio de imagens, mensagens, downloads
e outras novidades", diz o diretor regio-
nal da TIM para São Paulo, José Luiz Li-
berato."O estímulo que o evento traz de
participar do Broadcast ajuda as pessoas
a romperem a inércia e experimentar no-
vos usos da telefonia celular. Além disso,
o público que vai ao evento tem a men-
te aberta para o novo", completa o exe-
cutivo. Embora não revele a participa-
ção dos serviços de alto valor agregado
no faturamento da empresa, Liberato
ressalta sua importância em termos de
rentabilidade que deve se intensificar no
futuro. "A agilidade da empresa em tra-
zer novidades e criar diferenciais é fun-
damental para fidelizar o consumidor e
também garantir maior rentabilidade."

Além da mídia eletrônica, o SPFW
está renovando a energia do SPFW
Daily, um jornal que é diário durante a
realização do evento e que traz notícias
sobre os seus bastidores com tiragem
de 20 mil exemplares diários. O Daily
vai manter suas características de ou-
sadia visual no projeto gráfico, mas a
partir de agora o jornal deve se transfor-
mar num espaço mais analítico no que
diz respeito à indústria e ao mercado
— ele irá além do design e da estética e
se aprofundará na análise econômica,
cultural e comportamental. A distribui-
ção também muda, será mais ampla e
incluirá a Ponte-Aérea entre São Paulo
e Rio, hotéis, bares, restaurantes, as lo-
jas dos estilistas que participam do
evento. Para alcançar novos públicos, o
SPFW Daily terá sua tiragem ampliada
para 30 mil exemplares por edição. A
nova fase editorial do jornal terá a jor-
nalista Érika Palomino no comando.
Além dos dias do evento, o jornal pas-
sará a ter periodicidade trimestral e de-
ve chegar aos leitores nos momentos-
chave de lançamento de coleções.  
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