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São Paulo, 19 de Janeiro de 2006 - Mais ativo, evento é atualmente uma plataforma 
integrada de moda, tecnologia e comunicação. Moda, tecnologia e comunicação estão 
entre os segmentos em que evoluem mais rápido na nossa sociedade. Pois é 
justamente o dinamismo quase frenético destas áreas que as tornam especialmente 
atraentes. Afinal, estar atualizado e bem informado sobre o que ocorre nestes assuntos 
é um fator de prestígio nessa era da informação em que vivemos.  
 
A partir dos pontos em comum entre esses setores, a Luminosidade - empresa 
paulistana que criou e administra o Calendário Oficial de Moda, mais conhecido como 
São Paulo Fashion Week - encontrou nessa 20 edição do evento uma maneira de 
coordenar moda, tecnologia e comunicação da forma mais vanguardista possível: 
enfatizando seus canais de mídia e seu papel de produtor de conteúdo.  
 
Mais do que um evento com os desfiles de moda mais badalados do hemisfério sul, a 
SPFW torna-se a partir deste ano uma empresa de comunicação que, além de produzir 
conteúdo, é dona de canais de mídia (um portal, quatro sites, jornal e possivelmente 
uma revista) e que passa a competir por uma fatia do mercado publicitário.  
 
"Desde que completamos dez anos, passamos a refletir sobre como seriam os 
próximos dez anos", diz o principal executivo da Luminosidade e coordenador-geral da 
SPFW, Paulo Borges. "Essa reflexão foi muito além do mundo da moda em si. Nos 
preocupamos em identificar tendências de comportamento na sociedade e percebemos 
que hoje todo mundo vive conectado nos celular e na internet, que todo mundo quer 
interatividade e explorar suas possibilidades de expressão. Essas constatações nos 
levaram a criar as linhas mestras do nosso próximo salto evolutivo", explica Borges.  
 
Assim, a partir desta edição, a SPFW otimiza sua produção de conteúdo - que é a 
informação de moda que surge nos desfiles - ao mesmo tempo em que promove o uso 
de novidades tecnológicas que são as vedetes da vitrine de alguns dos seus principais 
parceiros como Motorola e TIM e ainda enfatiza seus canais de mídia impressa e 
eletrônica. Com isso, cada edição do evento de seis dias orçado em R$ 6 milhões 
alcançará um público muito maior que os 20 mil por dia que circulam no Pavilhão da 
Bienal durante a semana de desfiles.  
 
Para realizar o salto evolutivo, a equipe da Luminosidade pesquisou o mercado para 
encontrar profissionais capazes de transformar suas idéias em um plano concreto. A 
agência escolhida foi a AG407. "Nos definimos como uma agência de comunicação e 
não uma agência de publicidade. Temos conceitos mais holísticos", diz o fundador da 
AG407, Alex Schönburg, que trouxe da Europa a forma de trabalho da agência.  
 
"O objetivo era ampliar o espectro de ação do evento, ir além dos dias na Bienal", 
conta o publicitário. "Todo mundo sabe que a SPFW é uma poderosa geradora de 
conteúdo. Só que até agora a SPFW produzia conteúdo, mas era tímida na gestão. 
Assim, a solução foi dinamizar os canais de mídia de que o evento já dispunha e 
intensificar sua distribuição", explica Schönburg.  
 
Dentre as novas ações, a de maior destaque é o SPFW Broadcast, um portal na 
internet que dá acesso a três outros canais. Num deles, as propostas de moda e os 
desfiles serão comentados em tempo real por uma 40 editores de moda especializados 
que enviarão para o site imagens e comentários por meio de celular. Num outro canal, 



os comentários e imagens serão enviados pelo público em geral. Com isso, 
democratiza-se não só a informação de moda como a possibilidade de as pessoas 
darem sua opinião sobre os lançamentos e propostas. A expectativa é que as 
novidades ampliem o público do site, que em 2005 teve 40 milhões de pageviews e 2,5 
milhões de unique users. A audiência dos desfiles transmitidos pelo site só perde na 
internet para os jogos da Copa do Mundo.  
 
Para os executivos da Motorola e da TIM, o efeito que o SPFW Broadcast gera - o uso 
dos seus equipamentos e serviços de mais alto valor agregado - é mais do que bem-
vindo. "O desejo de participar deste blogão vai incentivar as pessoas a explorarem 
mais as funções dos modelos de aparelhos celulares de última geração que tocam 
música em MP3 e fazem filmes, além de tirarem fotos e darem acesso à intenet", diz a 
diretora de marketing da Motorola, Cláudia Colaferro.  
 
Do pacote de ações que a empresa está preparando para a semana de desfiles fazem 
parte o Motocast, que é um Podcast em que as celebridades vão oferecer seleções 
musicais e que os visitantes poderão baixar em seus aparelhos e o Motoinsiders, que 
são notícias de bastidores enviadas por personalidades do mundo da moda como Glória 
Kalil e Constanza Pascolatto.  
 
"Hoje, a participação no evento e as ações ligadas representam o principal 
investimento da empresa em marketing", diz Cláudia. "As duas edições da SPFW são o 
destino de 40% da nossa verba anual", revela a diretora, que vai aproveitar a 
oportunidade para fazer o lançamento de novos modelos, entre os quais o destaque é 
o Pebble. O pacote de ações também inclui campanha publicitária nas mídias 
tradicionais (revista, outdoor e TV).  
 
Para a operadora TIM, o evento também representa uma ótima oportunidade para a 
divulgação de serviços de alto valor agregado. "Teremos uma equipe de promotores 
ensinando as pessoas a usarem os recursos de acesso à internet, envio de imagens, 
mensagens, downloads e outras novidades", diz o diretor regional da TIM para São 
Paulo, José Luiz Liberato. "O estímulo que o evento traz de participar do Broadcast 
ajuda as pessoas a romperem a inércia e experimentar novos usos da telefonia celular. 
Além disso, o público que vai ao evento tem a mente aberta para o novo", completa.  
 
Embora não revele a participação dos serviços de alto valor agregado no faturamento 
da empresa, Liberato ressalta sua importância em termos de rentabilidade que deve se 
intensificar no futuro. "A agilidade da empresa em trazer novidades e criar diferenciais 
é fundamental para fidelizar o consumidor e também garantir maior rentabilidade."  
 
Além de participar do blogão do SPFW, a TIM fará a terceira edição da promoção 
Dream TIM, em que modelos são votados pelo público. "A novidade desta vez é que 
além de elegerem as garotas, haverá também modelos masculinos disputando a 
eleição, que é feita pelo celular", conta a gerente de marketing, Flávia Miguez. ‘É muito 
bom ver que essa evolução do SPFW ocorre em sinergia com seus parceiros", elogia.  
 
Além da mídia eletrônica, a SPFW está renovando a energia do SPFW Daily, um jornal 
que é diário durante a realização do evento e que traz notícias sobre os bastidores com 
tiragem de 20 mil exemplares diários. O Daily vai manter suas características de 
ousadia visual no projeto gráfico, mas a partir de agora o jornal deve se transformar 
num espaço mais analítico no que diz respeito à indústria e ao mercado - irá além do 
design e da estética e se aprofundará na análise econômica, cultural e 
comportamental.  



 
A distribuição também muda, será mais ampla e incluirá a ponte-aérea entre São Paulo 
e Rio, hotéis, bares, restaurantes, as lojas dos estilistas que participam do evento. 
Para alcançar novos públicos, o SPFW Daily terá sua tiragem ampliada para 30 mil 
exemplares por edição. A nova fase editorial do jornal terá a jornalista Érika Palomino 
no comando. Além dos dias do evento, o jornal passará a ter periodicidade trimestral e 
deve chegar aos leitores nos momentos-chave de lançamento de coleções.  
 
Todas essas mudanças serão consolidadas em mais um serviço com a marca SPFW que 
deverá ser lançado ainda este ano - um canal de internet fechado só para assinantes 
que realizará a venda de estudos de moda e comportamento. Segundo fonte ligadas à 
SPFW, este produto tem o potencial de se tornar o de mais alta lucratividade de todo o 
mix oferecido pelo evento de moda.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


