
Cenário configurado para a verdade das passarelas  
Vanessa Barone 
 
No início, havia gente que torcia o nariz e não acreditava ser possível juntar num mesmo 
evento os lançamentos das mais importantes grifes brasileiras de moda. Depois, houve quem 
duvidasse da continuidade dos desfiles com a saída de seu patrocinador master, no caso, o 
Morumbi Shopping. Mas a verdade é que nada parece abalar a curva ascendente que o São 
Paulo Fashion Week (que já foi MorumbiFashion) vem traçando há exatas 25 edições. A 
próxima, a de verão 2008/09, ocorre de 17 a 23 de junho, no Pavilhão da Bienal, em São 
Paulo.   
 
Em 13 anos, suas passarelas receberam os principais lançamentos de estilistas e de grifes 
nacionais e até de algumas internacionais, como a inglesa Basso & Brooke e a portuguesa 
Anabela Baldaque (que participa atualmente). Teve um pouco de tudo: desfile de roupas de 
papel (Jum Nakao), passarelas feitas de areia (Ricardo Almeida), de gelo (Cori) e de máquinas 
de costura (Ronaldo Fraga). Teve estrelas-modelos, como Daniela Cicarelli (Cia Marítima), 
Vera Fisher (Forum), Xuxa (Ellus), Ivete Sangalo (Neon), Milton Nascimento (Ricardo 
Almeida), Raul Cortez (idem) e até a atriz americana Cholë Sevigny (Ellus); e modelos-
estrelas, como Kate Moss (Ellus), Raquel Zimmermann (Animale) e Gisele Bündchen (Ricardo 
Almeida e Cia Marítima). Gente que entrou e saiu (Rosa Chá) e gente que nunca abandonou o 
osso (Alexandre Herchcovitch, Zoomp, Forum) de estar no maior evento de moda da América 
Latina.   
 
Hoje, o SPFW concentra 50 estilistas e grifes, algumas "herdadas" do Fashion Rio, nesta 
temporada, caso de Colcci, Reserva e Blue Man. Como se trata da edição de verão, a moda 
praia deverá ter destaque, com coleções das grifes Rosa Chá, Cia Marítima, Poko Pano, Água 
de Coco e Movimento. Mas isso não significa deixar de lado a moda feminina e masculina para 
o dia-a-dia. (leia no texto abaixo). A expectativa é ver uma moda madura e com 
personalidade, atributo bastante valorizado pelos especialistas no assunto. "Acredito que já 
evoluímos bastante e que a geração de consumidores de hoje, que assistiu ao início do evento, 
já pode comprar uma moda com design e qualidade internacionais, no Brasil", afirma Paulo 
Borges, diretor-geral do evento.   
 
"A principal conquista do SPFW é ter obrigado às empresas participantes a se organizar", diz 
Luciane Robic, diretora de marketing do IBMODA. "Elas tiveram de planejar a produção e 
comercialização das peças, além da divulgação das marcas." Segundo Luciane, o SPFW criou 
um movimento em seu entorno que é importante para a geração de negócios. "Mesmo que a 
marca X não faça desfile, ela consegue aproveitar a vinda dos compradores nacionais e 
estrangeiros para ampliar sua rede de clientes, na semana do evento", afirma a diretora do 
IBMODA. Por outro lado, na opinião de Luciana, a força criativa das marcas está deixando a 
desejar. "Pelo que tenho visto, nas últimas edições, há pouca novidade", afirma. Segundo 
Luciane, isso reflete a ainda difícil situação financeira das empresas, que querem apostar no 
"vendável". "Ainda levará tempo para termos a tranqüilidade financeira e a maturidade de 
mercados como o francês e o italiano."   
 
Mas no que depender da organização do SPFW, esse percurso já começou, com a junção dos 
lançamentos de moda com reflexões "cabeça" sobre o futuro do país. Isso porque, além de 
crescer em números - seu custo de produção é estimado de R$ 6 milhões - o SPFW também 
quer ser visto como fomentador de consciência ambiental, de cultura e de desenvolvimento. Já 
fez apologia da diminuição da emissão de gases tóxicos na atmosfera, falou da importância da 
reciclagem e da economia de água e, nesta edição, pega carona na celebração do centenário 
da imigração japonesa para o Brasil. Tudo isso quando só organizar o calendário de moda e 
mostrar bons desfiles bastaria.   
 
A nova campanha abraçada pelo evento tem nome e sobrenome: Projeto SPFW Japão 2008, 
descrito pela organização como "um espaço de relações e plataforma de convergência de 
diversas redes criativas que alimentam e se nutrem da moda". Traduzindo, trata-se da 
organização de palestras e exposições que festejam a cultura japonesa e a brasileira. A 
principal atração do projeto é a vinda do estilista japonês Kenzo Takada, que fará uma palestra 



sobre a moda japonesa e a construção de uma marca global - no dia 18, das 9h às 12h, no 
auditório do Museu de Arte Moderna (MAM). Vale lembrar que Kenzo não é mais dono de sua 
grife desde 1993, quando a vendeu para o grupo LVMH. Em 2005, lançou uma outra marca, a 
Gokan Kobo, hoje inativa.   
 
O Projeto Japão começa este mês, em São Paulo, e terá continuidade em setembro em Tóquio. 
A idéia, segundo a organização do SPFW, é "elevar a percepção do Brasil como plataforma de 
design, inovação e tecnologia, além de ampliar e fortalecer as relações comerciais, 
educacionais, sociais e culturais entre Brasil e Japão." Durante a realização do SPFW, no 
próprio Pavilhão da Bienal, ocorrerão duas exposições. A primeira, "Olhar da Tradição", terá 50 
quimonos do acervo do museu do Bunka Fashion College e do Bunkyo Museu da Imigração. A 
mostra "Olhar Contemporâneo" trará criações de grandes expoentes da moda japonesa que 
marcaram época no cenário mundial, como Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Rei Kawakubo 
(Comme des Garçons), Junya Watanabe, Jun Takahashi e Yasuhiro Mihara, além do próprio 
Kenzo.   
 
Ainda durante o evento, haverá um workshop de origami, com a especialista Mari Kanegae, do 
Ateliê Kami Arte. Além da palestra de Kenzo, outras duas conferências estão marcadas para o 
auditório do MAM: o presidente da Issey Miyake Inc. e da Tokyo Fashion Week, Nobuyuki Ota, 
e a diretora de pós-graduação do Bunka Fashion College, Sanae Kosugui, falam ao público dia 
17, entre 9h e 12h. Designers cuja história e trabalho estão diretamente ligados à cultura 
japonesa - MintDesigns, Erika Ikezilli, Jum Nakao, Nobuyuki Ogata e Rogério Hiddeki - se 
apresentam dia 19, entre 9h e 12h.   
 
Em setembro, o projeto migra para o Japão, onde, segundo a organização do SPFW, serão 
realizados desfiles e exposições de peças de estilistas brasileiros, além de instalações, 
seminários e workshops. "Ainda estamos fechando a agenda, mas a intenção é levar jovens 
estilistas e pessoas com mais tempo de carreira, como Alexandre Herchcovitch e Isabela 
Capeto", diz Borges.   
 
Por aqui, a expectativa é ver se tanta referência ao universo japonês será capaz de deixar 
mais "zen" os corredores e bastidores da maior semana de moda da América Latina, onde 
trabalham cerca de 3 mil pessoas, somente na organização, e por onde passam 12 mil 
visitantes por dia - normalmente frenéticos para não perder uma entrada sequer das 
passarelas. Na dúvida, é melhor começar a ensaiar o mantra: "Ohmmmm".   
 

 
Leia mais: 
 
Discurso caprichado em que cabe de tudo um pouco  
Vanessa Barone 
 
Desfilar no São Paulo Fashion Week é motivo para noites insones, trabalho árduo e atenção a 
cada detalhe. Ninguém quer "pagar o mico" de ser chamado de amador ou démodé. Mas antes 
de mostrar a que vieram os estilistas capricham no discurso, revelando suas inspirações e 
ousadias - para dar seu toque ao verão 2008/09. E a convicção, do momento, parece ser 
diversidade.   
 
"Não existe mais apenas uma modelagem, precisamos ter de tudo na loja", afirma David 
Azulay, dono da Blue Man, grife que retorna ao SPFW depois de algumas temporadas 
desfilando no Fashion Rio. "Na Blue Man a consumidora pode montar o seu biquíni: se quer 
valorizar o bumbum, pode optar por uma tanga; se quiser mostrar mais os seios, escolhe um 
sutiã estilo cortina". O desfile da grife contará com trilha sonora ao vivo, feita por músicos da 
Orquestra Imperial. O tema da coleção da grife é a etnia digital. "O tropicalismo vai estar 
bombando", diz Azulay, em bom "carioquês".   
 
O tema, aliás, entra em sintonia com as tendências das passarelas internacionais, que 
elegeram os anos 1970 como a " década do momento " para a moda. O recente falecimento do 



estilista francês Yves Saint-Laurent deverá reforçar essa vertente, com um revival do que de 
melhor se criou naquela década.   
 
Outra representante da moda praia nacional, a estilista Paola Robba, da Poko Pano, buscou 
suas referências na Bossa Nova, que está comemorando 50 anos. "Não consigo enxergar a 
moda dissociada da arte ou da música", justifica Paola, que também terá modelagens diversas. 
O desfile começa bem "cinquentinha", mais careta, e vai ganhando ousadia, até o final. "As 
últimas peças a entrar na passarela já trazem um design bem contemporâneo, com recortes 
geométricos."   
 
De maneira geral, a moda praia vai estar mais comportada - pelo menos no litoral sul do país. 
"Os biquínis estão maiores e os maiôs continuam em alta", acredita Paola, que vai mostrar um 
trabalho precioso nas estampas. Entre os destaques, há um padrão que imita madeira, feito 
pelo processo digital, e outro de cobra, com tonalidade degradê. "Vou mostrar uma estampa 
de risca-de-giz desenhada com silicone."   
 
Saindo da areia e chegando ao asfalto, no que diz respeito à moda feminina, a aposta é pela 
delicadeza. Estreante no evento, a grife paulistana Maria Garcia (que pertence aos mesmos 
donos da Huis Clos) vai apresentar muita transparência, tecidos brilhantes e formas 
elaboradas. A estréia da marca no evento era esperada há muito tempo, graças à promessa de 
desfile consistente como costumam ser os da grife-mãe, a Huis Clos. A moda feita pela estilista 
Clô Orozco, da Huis Clos, é sinônimo de bom gosto e de investimento em design. A aposta da 
Maria Garcia se conecta com outra tendência forte, vista no exterior: o uso da lingerie como 
roupa - aposta de gente de peso na moda internacional, como Marc Jacobs, John Galliano e 
Stella McCartney.   
 
"Teremos vestidos de todos os jeitos", confirma Camila Cutolo, estilista da grife, que mira um 
estilo de mulher mais sutil na maneira de passar sensualidade. "Essa mulher que veste a grife 
quer se diferenciar e exige qualidade de tecidos e acabamentos". E para agradar a um número 
maior de consumidoras, a Maria Garcia terá calças com várias alturas de cintura. "Só não 
teremos as cinturas muito altas, porque isso já foi muito explorado por aí."   
 
Representando a moda masculina - e no meio termo entre o calçadão e o shopping - a 
Reserva, do Rio de Janeiro, também não quer saber de regras muito rígidas para os modismos 
da estação. "Dessa vez, vamos colocar realmente tudo o que gostamos, na passarela", diz 
Rony Meisler, estilista e um dos sócios da grife, que desfilou por quatro temporadas no Fashion 
Rio. A mudança para São Paulo - como declararam todas as outras grifes que migraram de 
uma cidade para a outra - é uma decisão estratégica. "Não adiantava ter loja na rua Maria 
Quitéria, no Rio, e colocar um outdoor na rua Oscar Freire, em São Paulo", diz Meisler. 
Segundo o estilista, que é também responsável pela área comercial da grife, a Reserva é 
comercializada em 300 multimarcas - sendo que 67% estão no estado de São Paulo. "Até o 
final do ano, deveremos abrir uma loja própria na capital".   
 
Em termos de estilo, a Reserva promete fazer uma homenagem "aos brasileiros que são 
cidadãos do mundo". E isso se traduz em roupas largas, confortáveis e funcionais - às vezes 
dupla-face para poderem ser usadas dos dois lados. A matéria-prima foi escolhida para ser 
prática, porém gostosa de usar. "A coleção terá várias peças de náilon, camisas de voile 
(tecido que lembra uma gaze) e malharia feita de algodão peruano Pina, um dos melhores que 
existe", diz Meisler. Tudo para trazer ao paulistano engravatado as melhores coisas do estilo 
de vida carioca.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 jun. 2008, Finanças, p. D12 


