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Vanessa Rozan, maquiadora da marca canadense Mac embeleza centenas de modelos, os do 
sexo masculino inclusive, que desfilam nesta edição do SPFW, que termina hoje. Mal um 
desfile acaba, sai correndo do backstage - com uma bolsa que pesa 23 quilos - e recomeça seu 
trabalho em outro canto do Pavilhão da Bienal.  
 
No desfile de Reinaldo Lourenço, o primeiro da maratona de sexta, na Faap, tinha como 
desafio deixar 35 meninas com carinhas de boneca de porcelana. Para isso, trabalhou com a 
foto de uma bonequinha colada no espelho. "É um trabalho prazeroso, mas duro", dizia, 
cansada, debaixo de uma mesa, arrumando seu material de trabalho para correr para o 
próximo desfile, nos domínios da Bienal. "Estamos fazendo 19 dos 49 desfiles."  
 
Além de seu trabalho, ela acaba sendo "babá" das belas garotas que desfilam. Enquanto relata 
sua saga durante a semana de moda, uma modelo com carinha de anjo, pega um recipiente 
na mesa em que estão dispostas as maquiagens de Vanessa. Ensaia passar no rosto, e recebe 
uma bronca da maquiadora: "Você está louca, isso é álcool."  
 
No mesmo camarim de Lourenço, patrocinado pela Parmalat, as modelos foram convidadas a 
beber um copo de leite com colágeno com a promessa de entrarem coradinhas na passarela. 
"Pois não são muito de comer antes dos desfiles, todo mundo sabe disso", dizia uma das seis 
camareiras que trabalharam apenas nesta produção.  
 
No backstage dos 49 desfiles da SPFW, um mundo pitoresco a cada edição do evento. Esta 
movimentação antes das luzes se acenderem envolve centenas de pessoas. Além de estilistas 
e modelos, claro, as pequenas salas - de mais ou menos 50 m - são tomadas por cabelereiros, 
maquiadores, garçons, costureiros, assessores de imprensa, massagistas e... muitos curiosos. 
Consomem, em média, um sexto (mais de R$ 900 mil ) dos R$ 5,5 milhões captados para a 
realização do evento, o que inclui o salário de mais de mil prestadores de serviços para estas 
áreas.  
 
Os bastidores são verdadeiras festas. Há muita gente dando "chilique" por nada, mas o que 
mais se vê são pessoas se divertindo. No backstage da marca V. Rom, por exemplo, houve um 
fuzuê quando o maquiador Robert Estevão intimou mais de 30 meninos a entrarem na tesoura 
ali mesmo, minutos antes de o desfile acontecer. Profissionais, nenhum deles reclamou. Eles 
até se divertiram.  
 
Com a correria entre um desfile e outro, muitos modelos chegam tensos e com dor de cabeça. 
"Tensão cervical na certa", dava o veredicto o massagista Marcelo Muniz, contratado pela 
Natura para mimar a meninada antes de os desfiles começarem. "Massageio a coluna, as mãos 
e os pés de cada modelo calmamente. Elas adoram. Aqui todo mundo se diverte, não podemos 
nos esquecer de que são meninas. Nos bastidores, a festa é generalizada. Cara amarrada 
mesmo só nas passarelas", dizia ele, um dos 13 massagistas contratados pela marca de beleza 
que, a cada edição, presenteia não só modelos, mas imprensa e vips com massagens nos 
lounges do evento - até sexta-feira já haviam sido feitas mais de mil massagens.  
 
Cada profissional envolvido nos desfiles, que duram não mais do que 10 minutos , chega aos 
bastidores com quatro horas de antecedência , para que o show saia perfeito. Há pessoas 
contratadas exclusivamente para colocar água na geladeira... e estima-se que foram 
consumidos 5 mil litros nos bastidores de todos os desfiles.  
 
Apesar de muitas modelos se alimentarem de vento, alguns backstages capricham no bufê. O 
de Fause Haten tinha comidinhas brasileiras... paçoca, bolo de rolo, sucos de frutas. Alguns 
fizeram cardápio de cozinha japonesa, e outros, já sabendo que as meninas não vão mesmo 
comer, principalmente quando o desfile é de biquíni, oferecem maçã e uma saladinha.  
 
Os assessores de imprensa costumam barrar a entrada de curiosos, mas quando se vê, estas 
zonas estão tomadas de estranhos. E o caos aumenta quando há uma modelo famosa no 



pedaço. Fotógrafos, pelo menos 30, acotovelam-se uns aos outros. Os estilistas ficam 
escondidos para não serem questionados sobre a coleção, não estragando, assim, a surpresa.  
 
Em desfiles concorridos, como o de Haten, que anunciaria seu desligamento do grupo I’M, pelo 
menos 250 jornalistas se digladiavam para entrar no backstage. Haten recebeu grupos de não 
mais de 20 pessoas, "para falar da coleção e nada mais." Enquanto mostrava calmamente a 
coleção, os olhos da imprensa se voltavam para as modelos, que, ali mesmo, se trocavam, 
para deleite da platéia. A top Gisele Bündchen, esperada ontem à noite para o desfile da 
Colcci, tem um camarim só para ela. Ninguém a vê. Pouco se sabe o que faz esta moça em 
seu backtage, antes de colocar seus pezinhos na passarela para mostrar seu catwalk.  
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