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Custo de R$ 4,5 milhões, público estimado em 90 mil pessoas, 2,5 mil profissionais de apoio 
(equipe técnica, de limpeza, seguranças e bombeiros) envolvidos, 200 maquiadores e 
cabeleireiros nos bastidores, 350 modelos na passarela, 1,6 mil jornalistas credenciados. Tantos 
números juntos voltados para um foco: os 45 desfiles de 41 grifes nacionais que terão início na 
segunda-feira, marcando a 15ª edição da São Paulo Fashion Week.  
 
O que homens, mulheres e crianças deverão vestir no verão 2003/2004 passará pelas quatro 
passarelas montadas no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera até o dia 5 de julho. A megaestrutura - 
muito além de um suposto mundinho fashion - atrai patrocinadores de peso. Nesta edição, são 15 
as empresas patrocinadoras, entre elas Vivo(leia texto ao lado), Coca-Cola Light, Vicunha, Amni-
Rhodia, Samsung, TAM e Citroen.  
 
A reunião de cifras, marketing e glamour sob o mesmo teto mobiliza toda a indústria têxtil 
brasileira e faz o evento, que completa sete anos de existência, já figurar como um dos mais 
significativos do mundo, postulando logo atrás das temporadas de moda de Paris, Milão, Londres 
e Nova York. Mesmo assim, para esta temporada, importantes estilistas sempre presentes, como 
Renato Loureiro e Walter Rodrigues, decidiram, cada um com uma justificativa (leia entrevistas), 
sair do evento. 
 
"É minha terceira temporada e ainda acho importante estar lá para garantir visibilidade", diz o 
mineiro Rodrigo Fraga, 34 anos. Autor de uma moda masculina "leve, confortável e inteligente", 
como gosta de definir ainda comemora os contatos no exterior que fez com parceiros de Hong 
Kong e Dallas logo depois de sua estréia na SP Fashion Week. "Isso só foi possível porque eles 
viram meus desfiles no site do evento. Claro que não é barato participar, o custo de um desfile é 
de R$ 80 mil, mas compensa", argumenta. 
 
Ao contrário do irmão mais velho, Ronaldo Fraga - que colocará o homem apenas como 
coadjuvante na passarela para mostrar sua inspiração nas mulheres do Vale do Jequitinhonha 
(leio texto abaixo) -, Rodrigo focou sua coleção intitulada "Carta di Parete" (Papel de Parede) no 
homem contemporâneo, antenado e ousado. O azul dá o tom, com contrastes entre azul e verde, 
azul e cinza e algumas misturas tricolores. "São peças para o homem ligado na tecnologia, no 
design, que não abre mão do conforto e, principalmente, que não tem medo de estampas", 
brinca. Entre os tecidos, o algodão com poliéster reinará nas camisas (soltas e amplas), o 
elastano nas calças garantirá conforto e a tecnologia de tecidos que filtram os raios ultra-violeta 
protegerão a pele no verão. 
 
O bom humor dará mesmo a tônica desta temporada para os homens. "Vamos resgatar o espírito 
do surfista dos anos 50", adianta Jeziel Moraes, estilista da linha masculina da Ellus. "Estamos 
num momento de otimismo e o surfista é a figura que simboliza isso, ele é um bon vivant", diz. A 
coleção pega emprestado do guarda-roupa feminino a delicadeza dos tecidos naturais, como o 
chiffon e a palha de seda, e a sensibilidade para usar cor e estampa. "Acredito que o homem 
esteja pronto para banalizar alguns mitos e não se levar tão a sério." 
 
Carioca em tempo integral e surfista nas horas vagas, o estilista Maxime Perelmutter, da grife 
masculina British Colony terá como tema o Brasil tropical visto pelo ângulo dos turistas 
estrangeiros. A tradução disso para a passarela são formas amplas, cores opacas, uma linha de 
camisas com leve inspiração no surfwear e peças de alfaiataria de sarja estampada. "Tudo isso 
nasceu do visual maravilhoso que tenho da minha casa, no Vidigal", diz o estilista. Além de 
roupas, a British Colony vai lançar uma linha de tênis em parceria com a grife Le Cheval e uma 
coleção de colares e pulseiras unissex de pérolas negras, criadas pelo designer Ricardo Filgueiras.  
 



Mais reservado em suas revelações, o estilista eleito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
Ricardo Almeida, adianta que aposta nas cores claras e nas costuras artesanais em suas peças de 
alfaiataria. "Deixar de usar acabamento deixa as roupas mais descontraídas", explica Almeida. 
Entre os destaques da coleção estão costumes de lã Super 150 (da tecelagem Paramount), tecido 
que utiliza com exclusividade, e a linha de camisaria com Lycra. "De forma geral, a roupa terá 
uma nova proporção", explica, sem dizer muito. "O homem que idealizei continua com cara de 
rico, mas não tão certinho."  
 
Meninos em busca de se tornarem rapazes e rapazes a caminho de se tornarem homens também 
estarão contemplados nas passarelas, na Bienal. Os irmãos mineiros se incubem da tarefa de 
buscar novos nichos de mercado - no caso, em tamanho mirim. Rodrigo Fraga, por exemplo, 
lança no dia de seu desfile (2 de julho) a grife "Rodrigo Fraga Menores", com roupas 
exclusivamente masculinos e para o público entre 10 e 16 anos. "Como minha roupa sempre foi 
leve e descontraída não corro o risco de 'adultizar' esses garotos", garante. Ronaldo também 
amplia sua linha infantil, lançada há dois anos para crianças de 0 a 5 anos, para a faixa até 10 
anos. "Mas contemplo meninos e meninas", frisa. Para completar o babyboom,.a modelo Isabeli 
Fontana abrirá o desfile da grife Carlota Joakina carregando no colo seu rebento. 
 
No vale tudo do marketing e da festa, a semana atrai também apoiadores que não têm relação 
com a moda. O caso mais significativo da última edição, em janeiro, foi o da fabricante de ração 
Purina, que patrocinou o desfile de Lorenzo Merlino. Desta vez, o troféu deverá ficar com a 
estilista Glória Coelho e a chocolateria Kopenhagen, que resultou em roupas bordadas de açúcar 
candy, aplicação de bombons e balas sortidas. Já Reinaldo Lourenço, marido da estilista, 
completará o casamento fashion com um espumante patrocínio, fechadoa a partir desta edição do 
evento, com a Freixenet. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2003. 


