
Empreendedorismo

O estilo vencedor da
Luminosidade

Por Andréa Ciaffone

Duas vezes por ano o São Paulo
Fashion Week — passa como um
cometa que ilumina toda a cadeia
produtiva — da produção de fios ao
varejo — da moda brasileira
mostrando desfiles que consolidam
tendências de moda, valorizam marcas
e estilistas, agitam a imprensa,
excitam os fashonistas, emocionam o
público e, acima de tudo,
potencializam a capacidade de gerar
negócios do segundo maior setor da
economia mundial — o setor de
vestuário só perde para a alimentação
entre os terráqueos. Só que ao
contrário da passagem dos cometas,
fenômeno que ocorre inexoravelmente,
o SPFW, hoje considerado uma das
cinco semanas de moda mais
importantes do planeta, é o resultado
do trabalho árduo de uma empresa: a

Luminosidade. Fundada por Paulo
Borges nos anos 1980 e realinhada
com novos sócios em 2000, a empresa
tem como principal produto o SPFW,
mas também organiza uma feira de
negócios paralela ao evento, a
FWHouse, e produz conteúdo
especializado na internet. Todas essas
atividades rendem faturamento bruto
estimado em R$ 16 milhões por ano,
enquanto seus produtos impulsionam
negócios na cadeia têxtil, no varejo,
em serviços e em exportações, que
somam um impacto econômico
estratosférico — só em espaço na
mídia o SPFW movimenta mais de
R$ 600 milhões por ano; no primeiro
semestre de 2006o FWHouse deu
o ponto de partida para R$ 1,2 bilhão
em negócios e 20% de crescimento
em vendas.
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N
a escuridão de uma sala de desfiles, durante os lon-
gos segundos que antecedem a entrada da primeira
modelo na passarela, é possível sentir uma energia
especial vinda do público, uma ansiedade positiva

que invade a gente quando a cortina do teatro se abre ou é
dado o pontapé inicial de uma partida de futebol decisiva.
Na verdade, um desfile de moda é um pouco dos dois. É ar-
te no sentido de provocar os sentidos e proporcionar prazer
estético e é um jogo no sentido de que seu sucesso pode im-
pulsionar vendas, além de significar mais prestígio.

Disfarçado de show e até visto por alguns como futili-
dade, um desfile é uma poderosa arma de marketing, ca-
paz de posicionar marcas, definir carreiras, valorizar talen-
tos. Se um único desfile pode fazer isso, algumas dezenas
deles concentrados numa semana de lançamentos multi-
plicam esses efeitos a dimensões surpreendentes. Prova
disso é que o Calendário Oficial da Moda Brasileira, no-
me de batismo do que ficou conhecido como São Paulo
Fashion Week e que agora chega à sua 22.aedição, foi ca-
paz de dar ao Brasil uma dimensão global como produtor
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Apoteose no desfile de André Lima: o SPFW é generoso
com os shows que apresenta para o seu público

de moda. Inspirados pela qualidade das criações made in
Brazil, a imprensa especializada e os compradores estran-
geiros colocaram o Brasil no mapa-múndi do estilo. Ho-
je, segundo os especialistas, a semana de moda de São
Paulo, organizada pela Luminosidade, empresa da qual
Paulo Borges é sócio-fundador, só fica atrás das que ocor-
rem em Paris, Milão, Nova York e Londres.

Entretanto, o que mais intriga os observadores aqui e no
exterior é a rapidez com que o Brasil deu um salto de prestí-
gio. No espaço de apenas uma década, a imagem do Brasil
passou de notório copiador para a de celeiro de criadores
de moda talentosos e dono de um estilo próprio que traduz
o espírito alegre, sensual e irreverente do brasileiro.

Além da crença pessoal de que os nãos que uma pes-
soa (ou uma empresa) diz a definem tanto quanto os sins,
Borges tirava a sua convicção — suficiente até para dis-
cordar do seu patrocinador — de algo fundamental pá-
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rã o sucesso de qualquer empresa em qualquer tempo e
lugar: planejamento estratégico. "O projeto do Calendá-
rio fazia parte de um planejamento de cinco anos que le-
vava em conta o boom da internet. Só que nessa época,
1996, as pessoas ainda não tinham intimidade alguma
com o conceito de planejamento. O Brasil vinha de um ce-
nário de cultura empresarial forjada por uma inflação gi-
gantesca que corroía qualquer tentativa de planejamen-
to, fosse em que âmbito fosse, pessoal, empresarial, seto-
rial e nacional, ainda mais quando se pensava em médio
ou longo prazo", aponta Borges.

"A situação e'ra tão sui generis que o Brasil inventou o
conceito da pronta-entrega. Sabe
o que é uma pronta-entrega? Era
a combinação do tecido que apa-
recesse, com o corte que desse,
costurado no prazo possível,
num volume aleatório. As roupas
que resultassem dessa ciranda
imprevisível iam para as lojas de
pronta-entrega e, delas, para mul-
timarcas em todo o país. Era as-
sim: tudo de improviso. Num ce-
nário desse, muito poucos se ar-
riscam a investir em qualidade",
explica. Kherlakian, que sempre
acreditou no tripé produto, mar-
ca e qualidade, ressalta que mes-
mo nesses anos de estabilidade,
foi difícil cumprir o planejamen-

Graça Borges (alto), Graça Cabral (esquerda), Márcia Matsuda
(direita) e Denise Basso (embaixo): o time de sócias que
fazem os diversos departamentos da Luminosidade brilhar

to. "Não constava dos meus planos que o Brasil fosse es-
tacionar em termos de crescimento", diz o empresário
referindo-se à previsão da Fiesp de que em 2006 o Brasil
crescerá 2,7%, enquanto as previsões para a Argentina
são de crescimento de 9% e para o Chile de mais de 10%.

Em 2000, quando a Luminosidade ganhou os contornos
societários que tem hoje, os cinco sócios (Paulo Borges,
Graça Borges, Graça Cabral, Denise Basso e Márcia Matsu-
da) foram ainda mais ousados: internaram-se num hotel em
São Roque (no interior de São Paulo) e fizeram um plane-
jamento de 30 anos para o Calendário, que a partir de 2000
emancipa-se do naming right do Morumbi Shopping e as-
sume o nome de São Paulo Fashion Week (SPFW) — coi-
sa que a semana de Nova York ainda não fez. A idéia era de
que nos dez primeiros anos o foco da Luminosidade fosse



a construção da per-
cepção de que o Brasil
tem um Calendário de
Moda; a segunda déca-
da seria dedicada à de-
fesa da internacionali-
zação; e a terceira em
expansão da qualidade
e atuação no mercado
globalizado. "Só que in-
ternacionalização, qua-
lidade e globalização
estão acontecendo si-
multaneamente e se
adiantaram", identifica
Graça Cabral.

"Agora, nosso foco
é sustentabilidade",

i anunciam os sócios, e
com olhos brilhando

Renato Kherlakian, da Zoomp: fez de satisfação Graça
da sua empresa um celeiro de Cabral anuncia: "Esta
talentos que mudaram a moda será a primeira edição
em que alcançaremos a neutralidade nas emissões de
CO2. Todo o evento será realizado com geradores debio-
diesel. Nesta 22.a edição, que será realizada entre 24 e 29
de janeiro, lançaremos nossa campanha pela sustenta-
bilidade tanto da natureza e da biodiversidade quanto
das atividades econômicas", dizem quase em jogral Gra-
ça Cabral e Paulo Borges, que podem ver sua equipe
chegar a 1,5 mil pessoas durante o evento.

Por viverem o mercado de moda, conhecerer os talen-
tos que existiam aqui e compreenderem o potencial eco-
nômico da cadeia produtiva de moda quando aliada a al-
to valor agregado, os sócios da Luminosidade não se con-
formaram com a posição pífia do Brasil no cenário inter-
nacional e partiram para a ação. "Fomos o único movi-
mento na última década que acreditou piamente que o
Brasil poderia ter seu espaço no mundo do design", diz
Graça Cabral, a sócia da Luminosidade que já foi jornalis-
ta e continua a coordenar boa parte das ações ligadas a co-
municação da empresa. "Muita gente prefere se concentrar
em vender as carências do Brasil a valorizar seus talentos.
Existe ainda muito preconceito contra a moda, vista como
algo fútil, mas a cadeia produtiva da moda, além de ser
uma das maiores empregadoras, tem um aspecto impor-
tante: emprega gente com os mais diversos tipos de quali-
ficação, do mais primário ao mais sofisticado", diz Graça.

"Hoje a valorização da autoria é uma realidade no mer-
cado mundial — não só da moda, mas em todos os seto-

res, da pesquisa médica
aos softwares —, o que é
muito positivo para o bra-
sileiro, que tem fama in-
ternacional de ser criati-
vo", diz o sócio-fundador
da Luminosidade, Paulo
Borges. "No caso da mo-
da, valorizar os criadores
é ainda mais importante
porque serve de combus-
tível para a busca da iden-
tidade brasileira no cená-
rio internacional, e isso se
traduz em índices econô-
micos como melhor de-
sempenho nas exporta-
ções, em marcas mais va-
lorizadas, em proteção
contra a concorrência dos
produtores de commodi-
ties como a China", argu-
menta. "Ter moda reco- Cristiana Arcangeli: a primeira
nhecida mundialmente é empresária a patrocinar
mais que uma fonte de desfiles de novos estilistas
prestígio internacional, é uma forma de fortalecer o mer-
cado como um todo, o que inclui a cadeia produtiva, da
produção do fio até a roupa pronta, e impacta até o comér-
cio varejista", destaca Graça Cabral.

"O antídoto para a queda de competitividade da cadeia
têxtil brasileira é o investimento nos produtos de valor agre-
gado mais alto, e iniciativas como o SPFW incentivam a evo-
lução nesse sentido", afirma Elias Miguel Haddad, vice-pre-
sidente da Fiesp e coordenador do grupo de estudos da ca-
deia produtiva têxtil, confecção e vestuário da entidade. "A ca-
deia que compreende da fabricação do fio à manufatura da
roupa pronta gera no Brasil 1,6 milhão de empregos formais,
e a melhor maneira de defender esses empregos é investir
em qualidade. Por exemplo, hoje o Brasil é o 8.° do mundo
em produção de vestuário. A China é a primeira. A soma da
produção do 2.° ao 8.° lugar não chaga ao volume exporta-
do pela China", argumenta Haddad, que também é presiden-
te do sindicato das indústrias de malharia e meias do estado
de São Paulo. "Há muitas notícias boas: produzimos 6,6 bi-
lhões de peças de vestuário, somos o segundo maior produ-
tor de índigo do mundo, o terceiro maior em malhas, o séti-
mo em confecções, o sétimo em fios e filamentos e o oitavo
em tecidos planos. Mesmo com tudo isso, só vamos escapar
da China se jogarmos em outra liga: a do valor agregado, do
design, da excelência em acabamento", diz Haddad.
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O empresário lembra que as necessidades básicas do gê-
nero humano são comida e vestimenta — não por acaso
essas ainda são as maiores indústrias da Terra —, só que a
de vestimenta sofre interferências de outras necessidades
depois que seu limiar foi satisfeito."Só que as pessoas vêem
roupa também como forma de expressão, e a moda veio
para satisfazer a necessidade de giro da indústria e para sa-
tisfazer a necessidade das pessoas de expressarem sua iden-
tidade. Essa é um oportunidade global, e o Brasil tem de
aproveitá-la", argumenta.

Além de fazer os motores da economia girar no setor de
moda, o SPFW passou a ser considerado por empresas dos
mais variados segmentos como uma ação de marketing tão
eficiente quanto a criação de um slogan ou a veiculação de
um comercial para posicionar as mar-
cas. "Inovação, tecnologia, ousadia e
vanguarda são atributos da moda que
têm a ver com outros bens e serviços.
Por isso a busca de outros setores por ter
sua imagem associada ao mundo da
moda", diz Graça. Os executivos da Lu-
minosidade advertem, entretanto, que,
para bem posicionar uma marca no
mercado, participar de uma só edição
não adianta."É preciso que a participa-
ção no SPFW esteja afinada com outras
estratégias maiores e que exista conti-
nuidade", completa.

Na sua 7." edição como patrocina-
dor master, a Natura continua entu-
siasmada com as virtudes do evento.
"O SPFW nos dá oportunidade de ter
contato direto com formadores de
opinião, além de ser um evento ali-
nhado com vários dos valores da
companhia, que é a defesa e a valori-
zação da biodiversidade, da sustentabilidade e da coisas
do Brasil", diz a gerente de marketing, Tatiana Pignata-
ri. No seu início, em janeiro de 2004, o projeto de parti-
cipação no SPFW foi coordenado por Alessandra Car-
lucci, hoje presidente da Natura.

Os patrocinadores nunca revelam quanto investiram
nos patrocínios — o segredo é cláusula do contrato com
a Luminosidade. Mas o investimento médio na ativação do
patrocínio — decoração e manutenção dos espaços, dis-
tribuição de brindes e amostras e ações promocionais —
fica em torno de R$ 200 mil.

Ao contrário de outras semanas de moda, a organiza-
ção do SPFW não cobra nada dos estilistas para usarem
os espaços para desfilarem suas coleções. "O evento é

José Marton: novo mercado com a moda

inteiramente patrocinado, por isso é viável até para mar-
cas e estilistas que não têm tanto dinheiro", diz a dire-
tora da Luminosidade. Para desfilar em Paris, Londres,
Milão ou Nova York é preciso alugar o espaço e pagar os
profissionais para fazer a montagem das salas de desfi-
le, o que implica um custo mínimo de US$ 130 mil.

Aqui, quem pode investir mais otimiza seu momento
sob os refletores. Assim, surgiu um novo mercado para
profissionais criativos de outras áreas, como música, ilu-
minação e cenário. Para o empresário e designer José Mar-
ton, da Marton+Marton, que nesta edição assina 12 des-
files, "o crescimento e profissionalização do mercado de
moda foi muito importante para o crescimento da mi-
nha empresa. No aspecto artístico, o trabalho com moda

me fez ampliar as percepções porque me
fez perceber a integração entre o proje-
to de cenário, a luz, as modelos etc. Já no
empresarial, abriu um novo mercado,
que é o de arquitetura de lojas". Marton
atualmente é o arquiteto responsável pe-
las lojas Cori, Luigi Bertolli e Arezzo.
"Hoje o envolvimento com o mundo da
moda representa 50% do meu fatura-
mento", revela o empresário. "Há tanto
talento no Brasil que um dia iríamos
despontar no setor de moda, mas a con-
centração que o SPFW trouxe deu for-
ça ao setor e fez a evolução ser rápida".

Há um ano, na 20.a edição do Calen-
dário, a Luminosidade encontrou uma
maneira de coordenar moda, tecnolo-
gia e comunicação da forma mais van-
guardista possível: enfatizando seus ca-
nais de mídia e seu papel de produtor
de conteúdo. Hoje, além de produzir
conteúdo, a Luminosidade é dona do

portal SPFWBroadcast, de quatro sites, jornal e de uma
revista. "Quando completamos dez anos, passamos a re-
fletir sobre como seriam os próximos dez ", diz Borges.
"Essa reflexão foi muito além do mundo da moda. Preo-
cupamo-nos em identificar tendências de comportamen-
to e percebemos que hoje todo mundo vive conectado no
celular e na internet, quer interatividade e explorar suas
possibilidades de expressão", explica. Com o movimen-
to de se tornar mídia, a Luminosidade permitirá que ca-
da edição do evento, orçada em R$ 6 milhões, alcance um
público muito maior que os 20 mil por dia que circulam
no Pavilhão da Bienal durante a semana de desfiles. Pe-
lo jeito, cada vez mais gente terá acesso à Luminosidade
e à nova luz da moda brasileira.
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