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O São Paulo Fashion Week (SPFW), o Fashion Rio e o Rio Summer estão sob a 
responsabilidade da Luminosidade, produtora de eventos e de conteúdo criada por Paulo 
Borges. Um acordo firmado entre a Luminosidade e a Maior, empresa que integra o Grupo 
ABC, do publicitário Nizan Guanaes, na sexta-feira, uniu os três maiores eventos da moda 
nacional. A partir do acordo, a Maior é a nova sócia da Luminosidade, que tem como 
proprietários o próprio Borges e a gestora de marcas Inbrands. Empresa de conteúdo e 
entretenimento do ABC, a Maior é a realizadora do Rio Summer - série de desfiles que 
concentra as coleções de alto-verão, lançado ano passado, no Rio de Janeiro. Com a entrada 
da Maior na Luminosidade, o Rio Summer passou para o mesmo guarda-chuva onde estava o 
SPFW e o Fashion Rio.  
 
"A entrada do grupo ABC fecha o ciclo de criação de uma plataforma de moda", diz Paulo 
Borges, que será sócio-gestor da empresa. "Ganhamos um braço importante para continuar 
crescendo e irradiando o nosso conteúdo, para transformar o Brasil numa força global." O 
publicitário Nizan Guanaes, sócio e chairman do Grupo ABC, diz que a associação reforçará o 
lado criativo da Luminosidade. "É uma parceria entre quem entende de moda com quem 
alavanca negócios e patrocínio." 
 
Com a entrada do novo sócio, a Luminosidade deverá relançar o Hot Spot, evento que apoia e 
divulga o trabalho de estilistas em início de carreira. Também vai investir em salões de 
negócios e seminários, que ocorrerão paralelamente aos desfiles. Na edição de junho de 2010, 
o SPFW já deverá contar com um evento de negócios. "Estamos negociando para nos associar 
a um salão internacional, para projetar a moda brasileira no exterior", conta Borges. Além 
disso, a Luminosidade e a Francal, promotora da feira de calçados e acessórios de moda, 
firmaram acordo para a realização do Rio-à-Porter, salão de negócios que acontece de forma 
integrada ao Fashion Rio. 
 
Com edição anual, o Rio Summer entrou para o calendário da moda em 2008, para concentrar 
os lançamentos de alto-verão. As coleções intermediárias - as "cruise collections"- já integram 
o calendário de mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos. "A coleção de alto-verão 
leva novas mercadorias para as lojas e evita que as grifes façam liquidações em janeiro, no 
auge do verão", diz Borges.  
 
A nova edição do Rio Summer seria realizada em novembro, sob coordenação da empresária 
Eloysa Simão, da Dupla Assessoria. Eloysa era diretora-geral do Fashion Rio há sete anos e foi 
desligada do evento em abril, quando a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan), dona do evento, licenciou à Inbrands a operação e a marca, por dez anos. Com o 
Fashion Rio passando para as mãos da Inbrands/Luminosidade, Eloysa foi contratada para 
assumir o Rio Summer. "Acabei funcionando como uma espécie de consultora e sabia o tempo 
todo das negociações com a Luminosidade", afirma Eloysa. "O Rio Summer buscava uma 
reformulação por questões financeiras e eu mostrei a minha visão de mercado", afirma a 
empresária, que diz acreditar que o seu aconselhamento acabou contribuindo para a decisão 
da Maior em se associar à Luminosidade. Eloysa é atualmente diretora do Fashion Business 
Tech, salão de negócios e serviços que terá sua próxima edição em janeiro de 2010. 
 
Sob nova direção, a edição 2009 do Rio Summer foi cancelada. "Ele volta em outubro do ano 
que vem", diz Borges, que afirma estar criando um comitê de estilistas para alinhar os três 
eventos e buscar a "vocação" de cada um. Por hora, o que se cogita é que nos lançamentos de 
verão (em junho), o Fashion Rio vai concentrar os desfiles de moda praia, enquanto o SPFW os 
de roupas casuais. Nas temporadas de inverno (em janeiro), o Rio deverá reunir mais grifes 
masculinas e São Paulo, as femininas.  
 
A notícia da gestão dos três maiores eventos de moda passando para as mãos da mesma 
empresa foi recebida com ressalvas pelo mercado. Sobretudo porque a Inbrands, uma das 
donas da Luminosidade, é sócia das grifes Ellus, 2nd Floor, Alexandre Herchcovitch e Isabela 
Capeto. "Acredito que não exista um modelo como este lá fora, de uma empresa que 



concentra a gestão de grifes e de eventos de moda", diz Luciane Robic, diretora de marketing 
do Instituto Brasileiro de Moda (IBModa). "A concorrência faz bem em qualquer setor e, nesta 
área, permitiria fazer surgir eventos que contemplem a realidade de polos de moda de outras 
regiões do país", acrescenta. 
 
Para Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da consultoria em marketing e varejo BrandWorks, se 
por um lado o Brasil ganha um evento com maior poder de fogo, por outro, as grifes ficam 
restritas às regras de apenas um único fornecedor. "Quem quiser participar terá de se 
enquadrar." De acordo com Marinho, que foi gerente de marketing do Barra Shopping, no Rio 
de Janeiro, e acompanhou o nascimento da Semana BarraShopping de Estilo e do 
MorumbiFashion, nos anos 90, a fusão dos eventos não é fruto da crise, mas de uma 
estratégia bem estudada: "A intenção de Paulo Borges sempre foi unir os eventos de moda, 
para ganhar controle e capacidade comercial". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 set. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


