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Este relatório é fruto de diversas pesquisas focadas no São Paulo Fashion Week (SPFW 2012), em sua 32ª edição, no 
período de 19 a 24 de janeiro de 2012, ocorrida no edifício da Fundação Bienal de São Paulo, no Ibirapuera. A grande 
atração de visitantes nessa semana vem mostrando que este não é apenas um evento restrito ao mundo da moda, 
mas um grande exemplo de produção criativa, que difunde mundialmente a imagem de São Paulo.

Contando com o trabalho da São Paulo Turismo (SPTuris), coordenado pelo seu Observatório de Turismo e com o 
apoio da empresa organizadora do evento, a Luminosidade, foram obtidas  valiosas informações sobre este grande 
momento da moda na cidade.

Este documento apresenta os resultados das pesquisas desenvolvidos junto aos diversos segmentos investigados, a 
saber: 

a) a estrutura ocupacional do evento; 

b) a cadeia produtiva e alguns impactos do setor têxtil e da moda,  incluindo a opinião de estilistas; 

c) a percepção dos jornalistas nacionais e internacionais; 

d) a recorrência do tema nas mídias sociais durante o SPFW; 

e) o perfil do público, turistas e outros convidados. 

Foram também incluídas informações sobre as ações culturais e de sustentabilidade do próprio evento, como 
a organização da Exposição Universo Criativo - Projeto Brasil 2. As informações tornam-se mais ricas, uma vez 
que alguns dos dados levantados puderam ser comparados com os resultados da pesquisa na edição anterior 
(Observatório do Turismo, Boletim Especial SPFW 2011).

1. SÃO PAULO FASHION WEEK 
OUTONO/ INVERNO 2012
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O SPFW faz parte da agenda da cidade de São Paulo e do circuito da moda mundial, trazendo números que 
impressionam em cada edição. Em janeiro de 2012, um levantamento realizado pelo Instituto In-Mod - Instituto 
Nacional de Moda e Design - mostrou a quantidade dos colaboradores envolvidos na produção do evento, direta 
e indiretamente: 11.480 pessoas, entre profissionais, compradores, jornalistas, patrocinadores - montante este 
aproximado ao ano anterior. 

Encontra-se elencada, a seguir, uma relação das atividades ocupacionais do mercado de trabalho que o evento 
motivou, além de outras especificações da estrutura desta 32ª edição. Algumas dessas atividades tiveram grande 
participação nesta edição, superando o número de contratações de 2011, como ajudantes gerais, cenografia, 
catering, seguranças e equipe comercial das grifes.

PRODUÇÃO DO EVENTO - DIRETO

Total de Profissionais 4.338

2. ESTRUTURA OCUPACIONAL
DO EVENTO

TOTAL DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 11.480

PRODUÇÃO DAS GRIFES - INDIRETO

Total de Profissionais 2.929

COMPRADORES

Total de Profissionais 900

IMPRENSA

Total de Profissionais 2.117

PATROCINADORES

Total de Profissionais 1.196

Ajudantes gerais (810), Assessoria artística (36), Assessoria de imprensa (350), Brigada de incêndio (60), Catering 

atendimento (45), Catering Produção (120), Catering Sala de Imprensa (50), Cenografia (1.780), Comunicação (6), 

Credenciamento (20), Eletricidade (30), Engenharia (6), Iluminação (60), Informática (12), Jurídico (19), Monitores 

(41), Neutralização de CO
2
 (15), Produção (50), Produção Luminosidade (66), Programação (20), Recepção (8), Ser-

viços de segurança (500), Serviços médicos (20), Sonorização (25), Transporte (60), Transporte de carga (60) e TV 

SPFW (69).

Cabelereiros (100), Camareiras (100), Catering (180), Cenógrafos (60), Costureiras (1.200), Design Gráfico (45), Di-

reção de Desfiles (20), Comercial (250), Marketing (150), Estilistas (54), Fotógrafos (20), Jurídico (60), Manicures (40), 

Maquiadores (100), Modelos (530) e Stylists (20).

Cinegrafistas (286), Fotógrafos (352) e Jornalistas (1.479).

Compradores nacionais (600), Franquia (200) e Representantes Regionais (100).

Assessoria de Comunicação (30), Cenografia (753), Catering (156), Comunicação Marcas (22), Design Gráfico (32), 

Produção (72) e Fotógrafos (50).

ESTRUTURA DO EVENTO

Grifes/Desfiles 29

Agências de Modelo 30

Modelos Desfilando 300

Modelos Credenciados 530

Taxistas Cadastrados 1.500

Loja Pop Up 01

Restaurantes 02

Estúdio de TV 03

Sala de Imprensa 01

Lounges de Patrocinadores/Institucionais 15

Redação Portal FFW 01

Toneladas de CO2 Emitidos 170,14

Árvores Plantadas para Compensação 1.075
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3. CADEIA PRODUTIVA
E IMPACTOS DO SETOR

ABEST

Entre as principais entidades da cadeia produtiva que movimentam o setor, encontram-se a Associação Brasileira 
de Estilistas (ABEST) e a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT). O Observatório buscou 
conhecer um pouco mais sobre o que fazem e como pensam seus responsáveis, com base em informações de 
representantes das duas cadeias – dos estilistas e dos produtores têxteis. Foi incluída também nessa investigação 
uma pesquisa voluntária com os principais estilistas participantes do SPFW.

Criada em 2003, a Associação Brasileira de Estilistas (ABEST) tem por objetivo fortalecer e promover o design e a moda 
brasileira. Sua principal proposta  é de auxiliar o desenvolvimento das marcas brasileiras de alcance internacional, 
garantindo a autenticidade e criatividade de cada uma delas, além de divulgar o estilo de vida brasileiro, contribuindo 
para o crescimento dos segmentos vinculados à moda.

ESTILISTAS

Pesquisa inédita junto a 12 estilistas que promoveram desfile do SPFW edição outono/inverno 2012, destaca 
informações relevantes com este posicionamento no mercado.

•	 Dos entrevistados, 80% têm sua marca sediada em São Paulo, em bairros diferenciados da cidade, como: Jardim 
América, Mooca, Butantã, Pinheiros e Saúde.

•	 O porte das empresas é variável, sendo grande (40%), médio (10%) e pequeno. Na média, contam com 50 a 150 
colaboradores.

•	 O SPFW acarreta 25%, em média, de aumento no número de colaboradores envolvidos com as marcas 
pesquisadas, estimado em 120 pessoas.

•	 56% dos estilistas empregam MPE, especificamente em segmentos de têxteis e confecções (36%), couro (22%), 
calçados (22%), gemas e jóias (14%) e outros (6%).

•	 A grande maioria dos estilistas exporta seus produtos (70%), predominando para países como Japão (Tóquio), 
Oriente Médio (Dubai), Grécia, Estados Unidos e outros da Europa.

•	 50% das marcas pesquisadas atingem um faturamento superior a 30% com a SPFW. A outra metade registra 
patamares de até 10%.

•	 A cidade de São Paulo é considerada importante para a moda brasileira pelos seus negócios, atraindo visitantes 
de todas as partes.

•	 Os principais impactos que o evento gera no trabalho dos estilistas são: promoção da marca, aumento do 
número de colaboradores, do volume de vendas e da produção – todos (100%) os pesquisados confirmam a 
influência do SPFW no seu trabalho.

•	 As ocupações profissionais mais demandadas durante o evento são: modelo (25%), maquiador (17%), jornalista 
(14%), fotógrafo (11%), estilista (11%), camareira (11%), cenógrafo (8%) e arquiteto (3%).   

•	 Para o futuro, 56% afirmam que a Copa do Mundo da FIFA 2014 e a Olimpíada 2016 promoverão grandes 
impactos, uma vez que trarão muitos consumidores, acarretando grande visibilidade para a moda brasileira e 
possibilitando mais conhecimento de suas marcas.

ABIT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

O setor têxtil e de confecção brasileiro continua sendo o maior empregador da indústria de transformação, com 
cerca de 1,7 milhões de trabalhadores diretos distribuídos em 30.924 empresas.  Quando analisadas por região, a 
Sudeste é onde mais se verifica empregados do setor. Além do Estado de São Paulo (29,8%), destacam-se Santa 
Catarina (17%), Minas Gerais (11,3%), Paraná (8,7%), Ceará (6,9%), Rio de Janeiro (6,3%), Rio Grande do Sul (3,3%), 
Goiás (2,6%), Bahia (2,2%) e outros.         

O Estado de São Paulo é o principal produtor e empregador têxtil. Ele também se caracteriza por ter todos os 
segmentos têxteis presentes na sua cadeia produtiva e corresponder a 29% de empresas instaladas do território 
nacional (ABIT, 2011).

Destaques Brasil Estado São Paulo Participação (%)

Empresas 30.924 9.041 29,2

Empregos 1,7 milhão 503.221 29,6

Toneladas/ano 2,2, milhões 779 mil 35,4

Produção 
(peças/ano)

 9,8 bilhões 2,8 bilhões 28,6

Vendas R$ 99,7 bilhões R$ 27,7 bilhões 27,8

Investimentos 
(equipamentos) 

US$ 1,1 bilhão US$ 432 milhões 39,3

Considerando todos os elos da cadeia têxtil paulista, os maiores destaques são a Grande São Paulo, Americana, 
Araraquara e Campinas que concentram, na ordem, a grande parcela de empresas e de pessoal ocupado. 

Especificamente a cidade de São Paulo mostra alta representatividade nesse contexto, composto por 17% da 
totalidade de empresas brasileiras, em torno de 5 mil indústrias. 

Estas se destacam por características de médio e grande porte, embora a grande maioria (85%) seja MPE (micro 
pequena empresa). Nesta cidade, estão envolvidos 15% dos colaboradores da cadeia têxtil brasileira, que contribuem 
em um faturamento estimado de até 20% do total.

Em especial, entre os principais impactos de uma edição do SPFW na cadeia produtiva têxtil, especialistas da ABIT 
apontam a geração de novos negócios, além da projeção e divulgação do setor da moda.

Para a Copa FIFA 2014 e Olimpíada 2016 existem alguns preparativos previstos no setor, entre eles, o desenvolvimento 
voltado ao material esportivo, tecidos técnicos e tecnológicos necessários para as obras de infraestrutura, bem 
como atividades relacionadas com concursos para designers e materiais promocionais como bonés, bandeiras e 
outros, prevendo um incremento estimado de 5 a 10% na produção durante o período destes megaeventos. 

Fonte: SINDIVESTUÁRIO - Panorama da Indústria Têxtil e do Vestuário do Estado de São Paulo, agosto 2011
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4. PERCEPÇÃO DOS
JORNALISTAS

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO PARTICIPANTES

Cosmopolita, antenada e internacional;

Centro convergente de cultura e identidade; 

Uma grande cidade geradora de tendências; 

Com base em questionário específico, objetivou-se conhecer a opinião dos jornalistas credenciados no SPFW sobre 

suas preferências na cidade de São Paulo, além da dimensão de sua permanência e outras atividades durante o evento.

A amostra contabilizou participação de 25 jornalistas nacionais e 12 internacionais. 

Internacionais

PERCEPÇÕES DOS JORNALISTAS DURANTE O EVENTO

Importância do evento SPFW para a cidade de São Paulo

Projeção da imagem de São Paulo no contexto brasileiro e mundial

Divulga a moda brasileira e talentos locais em nível internacional; 

Movimenta os negócios do mercado da moda, assim como os demais setores comercias e industriais;

Promove o crescimento econômico da cidade; 

Atrai turistas, jornalistas e compradores do Brasil e do mundo;

Gera empregos; 

Difunde tendências da moda;

Reflete, com alto nível, a cultura; 

Traz energia nova e criatividade para cidade; 

Anima a cidade;

Representa o desenvolvimento do país; 

Destaca as áreas de varejo, culinária e destinos criativos;

Levanta o perfil da cidade internacionalmente.

Diário (Milão), Senken Newspaper (E.U.A) Vogue Japan (Japão), Revista Passion (Egito), Jornal Reforma (México), 
Marie Claire (Itália), Happer’s Bazaar (México), Stylus.com (Reino Unido), Vogue (Itália), Fashion Collection (Rússia) 
e  Vogue (Turquia).

Gazeta de Alagoas, Jornal Diário do Pará, Jornal O Estado do Maranhão, Jornal O Liberal, TV Com - RBS TV - TV 
Globo SC, Ego, Jornal O Tempo, Jornal Correio da Bahia, Novo Jornal, Jornal Hoje em Dia, O Globo, Jornal do Bra-
sil, Tribuna da Bahia, Diária do Nordeste, Jornal do Comércio, Jornal Diário da Manhã e Gazeta do Povo.

Nacionais
Première Vision; exposições; museus; teatros; parques; lojas; eventos de turismo, negócios e                              

saúde; coberturas de shows e eventos culturais; lançamento de filmes; festivais de música nacionais e 

internacionais; vida noturna; atividades gastronômicas; Beauty Hair; show rooms; festas; lugares histó-

ricos;  eventos envolvidos com o SPFW. 

Atrativos da cidade de São Paulo

Participação em outras atividades além do SPFW

Gastronomia; cultura; pontos turísticos; museus; galeria de artes, arquitetura; clima de cidade cosmo-

polita; eficiência dos serviços; cena criativa do varejo e design; bairros como Vila Madalena; as pessoas; 

fonte de boas matérias.

Uma cidade interessante, elegante, criativa, moderna e brilhante;

Símbolo de um novo Brasil para brasileiros;

Cidade da moda brasileira;

Positiva, porque a moda é uma grande janela para a cidade;

Projeta uma imagem da visão do futuro, pronta para se engajar no mercado da moda global.

MASP; Bienal de São Paulo; Ibirapuera; bairro Liberdade; cidade universitária; Mercado Municipal; gale-

rias de arte; ruas famosas; espaços culturais; noite paulistana; concerto na Sala São Paulo; restaurantes; 

cultura; teatros; museus; parques; feiras.

Interesse de conhecer em visitas futuras à cidade

A representatividade e o posicionamento dos jornalistas que deram cobertura ao evento revelam carac-

terísticas complementares aos resultados das demais pesquisas deste boletim.  

Entre outras, ressaltam a necessidade de um maior tempo para conhecer São Paulo, assistir a shows e 

fazer passeios culturais.  Mostram adicionalmente quanto os responsáveis pela moda e têxtil, incluindo 

os estilistas e a própria organização do evento, estão se dedicando no fortalecimento dos mercados 

internacionais, nos países com os quais já mantêm relacionamento (Japão, Estados Unidos e Itália).   

Mais ainda, é nítida a sugestão da expansão para mercados novos, como fica registrado nos depoimen-

tos coletados com a presença de jornalistas da Turquia, Rússia e Egito.

Comentários gerais

6,9 pernoites foi a média de permanência em São Paulo.

53% dos jornalistas pretendem escrever sobre a cidade, além do SPFW.
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5. SPFW 2012 
NAS MÍDIAS SOCIAIS

A internet também agitou o SPFW Outono/Inverno 2012. Durante o período de 16 a 27 de janeiro, a São Paulo Turismo 

(SPTuris) acompanhou os conteúdos de redes sociais e mídias digitais associados às expressões “SPFW” e “São Paulo 

Fashion Week”. Utilizando uma ferramenta de monitoramento, foram analisadas mensagens, notícias e vídeos postados 

em mídias como Twitter, Facebook, YouTube, blogs, etc. Os principais dados encontram-se a seguir.

Monitoramentos Conteúdo dos monitoramentos

23.282 Total 

Menções neutras
Menções positivas
Menções negativas

28,0%

70,2%

16.921 Durante o evento

4.482 Após o evento

1.879 Anterior ao evento

Pico das postagens

Dias do evento

17
/0

1

16
/0

1

18
/0

1

19
/0

1

2
3

/0
1

2
5

/0
1

2
6

/0
1

2
7/

0
1

3.044
3.197 2.942

2.285
2.112

1.298
500

81

2
0

/0
1

2
1/

0
1

24
/0

1

2
2

/0
1

1.457

1.981

3.341

1.044

2,0%

Procedência dos monitoramentos

Criatividade Transparência Tendência Paetê Maquiagem

Palavras mais associadas com as postagens

2,4%

13,8%

84,8%

Audiência das mensagens postadas no Twitter

46, 5 Milhões
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6. PERFIL DE PÚBLICO 
E DOS TURISTAS

A 32ª edição de 2012 mostra continuidade da presença massiva das mulheres ao evento (70,4%), jovens (73,2%) com 
idade entre 18 a 29 anos (73,2%).

Observa-se um público com instrução superior completa (43,0%), e renda familiar média entre 5 a 10 salários 
mínimos (32,0%).

A ocupação profissional é do assalariado (47,3%), seguida pelos estudantes (24,9%) e por empresários do setor (6,3%). 
Desses últimos, 34,4% se identificaram como representantes da confecção têxtil e do design de moda (47,8%);

Os turistas presentes (11,8 % do público) informam terem gasto na sua viagem em São Paulo um total de R$ 2.185,00 
por pessoa, considerando despesas em hospedagem, lazer, transporte e alimentação, da ordem de R$ 446,00 por 
dia, para uma permanência média de 5 dias na cidade.

A maior parte dos pesquisados (50,8%) utilizou o avião para chegar à São Paulo, e obteve informações/comunicação 
do evento da SPFW na internet (66,7%).

As melhores avaliações da capital, apontadas pelos turistas, foram as compras e as opções de gastronomia. As 
criticas referem-se à sensação de segurança e à sinalização turística;

São Paulo teve um posicionamento muito bom, de forma geral sendo avaliada com a nota 6  (36,8%), em uma escala 
de 1 a 7.

Dos aspectos mais favoráveis ao evento destacam-se o local, a organização e os desfiles. 

Por outro lado, alguns aspectos que devem ser aprimorados, segundo o público do SPFW 2012, como os serviços 
disponíveis, a alimentação, os caixas bancários, o estacionamento e o acesso disponível aos espaços do evento.

Confecção Têxtil, Design de Moda, Calçados, Eventos,                                      
Comunicação e Publicidade                                                                                                      
(Setor de atuação dos que responderam Empresário como Ocupação)

PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DOS ENTREVISTADOS
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Até R$ 622 0,5

De R$ 623 a R$ 1.866 5,8

De R$ 1.867 a R$ 3.110 18,9

De 3.111 a R$ 6.220 32,0

De R$ 6.221 a R$ 9.330 16,4

De R$ 9.331 a R$ 12.440 11,5

De R$ 12.441 a R$ 15.550 6,4

Acima de R$ 15.550 8,5

Renda Familiar (%)

Gênero

Faixa Etária

Assalariado 47,3

Funcionário Público 1,9

Profissional Liberal 4,9

Autônomo 11,3

Estudante 24,9

Empresário 6,3

Aposentado/ Pensionista 0,4

Desempregado 3,0

Ocupação do Entrevistado (%)

Pós-graduação 8,9%

Fundamental 2,2%  

Superior Incompleto 26,4%

Médio 19,5%

Superior Completo 43,0%

Grau de escolaridade

Durante quatro dias do SPFW, foi realizada uma pesquisa de campo para traçar o perfil sócioeconômico dos 

participantes. Com público estimado pela organização em 100 mil pessoas, tivemos 1.499 questionários válidos. Os 

principais resultados estão aqui apresentados.

70,4% 29,6%
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PERFIL DOS TURISTAS

Turistas

Residentes na Cidade de São Paulo

88,2%

11,8%

R$ 2.185,00 foram os gastos médios dos visitantes durante toda a 
estada na cidade de São Paulo

43,7%

SPFW
Lazer
Negócios
Visita à parentes e/ou amigos

9,7%
4,9%

41,7%

Procedência (%) Motivo da Viagem (%)

Meio de Hospedagem (%) Gastos e Pernoites (%)

4,9 Pernoites

R$ 446,00 Gastos médios 
diários

Avião 50,8

Carro 40,2

Ônibus intermunicipal 1,5

Ônibus fretado 7,6

Trem 0,0

Meio de chegada à cidade (%)

Internet 66,7

Agência de viagem 4,5

Amigos 15,2

Folhetos/guias 0,8

Outro 12,9

Como obtém informações sobre São Paulo (%)

Casa de amigos/parentes 52,6

Hotel 44,3

Casa própria 2,1

Pensão 1,0 42,1% 74,5%

Lazer
Cultura
Negócios
Compras 
Visita à parentes e/ou amigos

Não tenho tempo 
Os preços dos serviços são caros
Não tenho mais o que fazer
Outros
(motivos pessoais, viagem marcada para outros destinos)

7,0%

28,1%
1,1%

3,5% 9,6%

19,3%

14,9%

LAZER aparece como a opção mais escolhida pelos que resolveram ficar 
mais dias na cidade

HÁBITOS DE CONSUMO TURÍSTICO DOS VISITANTES ENTREVISTADOS

Programou-se para ficar mais dias em São Paulo?*

Atividades escolhidas Motivo da partida

*Além do período de participação no evento.

SIM NÃO

29,3% 70,7%
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(%)

(%)

AVALIAÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO

AVALIAÇÃO DO EVENTO

Hospedagem 1,5 0,0 0,0 4,5 6,0 25,4 62,7

Transporte público 3,6 3,6 10,7 10,7 35,7 25,0 10,7

Táxi 0,8 2,3 14,3 8,3 13,5 24,8 36,1

CITs 12,5 9,4 9,4 4,7 31,3 15,6 17,2

Cultura e entretenimento 0,0 0,0 2,6 1,7 11,1 29,1 55,6

Gastronomia 0,0 0,0 0,0 1,6 9,4 21,1 68,0

Compras 0,0 0,0 0,0 2,3 6,2 16,3 75,2

Limpeza urbana 1,5 7,5 23,3 24,8 19,5 13,5 9,8

Sensação de segurança 5,3 2,3 9,2 32,8 29,0 13,0 8,4

Hospitalidade 3,8 1,5 7,6 6,8 27,3 29,5 23,5

Sinalização turística 3,2 4,0 9,6 7,2 32,8 24,0 19,2

Avaliação geral da cidade 0,0 0,8 1,5 6,8 32,3 39,8 18,8

Local 0,3 0,1 0,8 2,2 14,0 20,8 61,7

Meios de acesso 3,0 2,8 5,8 12,0 22,9 22,7 30,8

Organização 0,9 0,7 1,5 5,1 15,0 26,6 50,1

Desfiles 0,3 0,7 0,7 2,6 14,0 25,1 56,4

Serviços Disponíveis 5,2 6,4 12,7 16,0 20,3 16,7 22,7
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CONVIDADOS

Em espaço exclusivo (lounge) o SPFW recebeu alguns convidados especiais durante o evento. Uma breve pesquisa 
qualitativa foi aplicada junto a estes visitantes, na maioria compradores estrangeiros de grandes magazines, e tam-
bém designers, geralmente procedentes dos Estados Unidos (New York, Houston), em 50% dos entrevistados, além 
de representantes de Portugal (Porto) e também de brasileiros.

Indagados sobre a exposição, as idéias que mais agradaram a estes convidados foram sua arquitetura e forma de 
apresentação. A experiência agregada das fotos, dos vídeos, da música e da indumentária recebeu muitos elogios. 
A grande parte dos compradores estrangeiros veio pela primeira vez ao evento SPFW, assistindo diversos desfiles de 
marcas conhecidas. Os que visitaram pontos turísticos da cidade preferiram os shoppings e as ruas badaladas (Oscar 
Freire, Augusta, Jardins), além de experiências com o “samba” noturno da paulicéia. Na média ficaram cinco dias 
hospedados em São Paulo. 

Uma maior divulgação do evento e um incentivo no exterior foram suas principais sugestões. Os comparadores 
mostraram-se interessados em trocas comerciais e na moda brasileira, contudo afirmaram não haver promoção e 
marketing suficiente nesta área no seu local de origem. 

Os brasileiros revelaram uma posição otimista em relação ao evento, enquanto os estrangeiros foram mais rigorosos 
na sua avaliação, estranhando o acesso e a quantidade de pessoas. A cidade de São Paulo recebeu nota 4 (em uma 
escala de 1 a 5) por 68% dos convidados.

EXPOSIÇÃO UNIVERSO CRIATIVO - PROJETO BRASIL 2

Além dos desfiles a exposição “Universo Criativo – Projeto Brasil 2” instalada no espaço térreo principal do evento, 
possibilitou uma mostra reunida de objetos e imagens sobre a criatividade,     a partir da moda. O cenário, realizado 
com auxílio de leis de incentivo federais, ficou aberto ao público de 25 de janeiro a 10 de fevereiro de 2012.

A exposição teve como objetivo apresentar um recorte multimidiático da criação e do pensamento brasileiros, a 
partir de textos, imagens, peças, objetos e sons selecionados que compõem um mosaico de microuniversos de 
personagens emblemáticos da moda, do design e das artes no país.

A mostra apresentou um viés contemporâneo da cultura brasileira propondo uma reflexão sobre esse abrangente 
universo criativo a partir de suportes diversos como fotografia, cinema, vídeo, história, música, arquitetura, indu-
mentária e design. É uma escolha que privilegia as ideias. Ideias que podem servir de inspiração para qualquer área 
de criação e inovação. 

Moda e design vem ocupando espaço no nosso inconsciente coletivo com seu jeito especial de captar e traduzir 
nossas angústias e aspirações com a velocidade que os tempos de hoje exige. Uma grande parabólica plugada nos 
sinais, provocando, refletindo, criando imagens, que, às vezes, valem por mil palavras.
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7. SPFW
E SUSTENTABILIDADE

Diante da preocupação com a questão climática e da sustentabilidade em todo o planeta, em complemento a 
todo o trabalho realizado desde 2007 nas edições do SPFW, a organização do evento adotou uma política de 
compensação ambiental, contribuindo com ações diversas. Entre elas está a remoção de aproximadamente 5.595 
toneladas de dióxido de carbono da atmosfera, equilibrando o impacto climático das atividades neste período, 
segundo o Relatório Consolidado de Atividades da empresa.

No total, foram plantadas 35.548 árvores, o que corresponde a uma floresta localizada em área de preservação 
permanente de aproximadamente 21,3 hectares. Devido ao fato da compensação de emissões ser realizada 
com o plantio de árvores nativas em matas ciliares, além dos benefícios climáticos para o planeta, os projetos de 
compensação contribuem para outros efeitos positivos, dentre eles:

•	 A geração de renda no campo, motivada pela participação de comunidades carentes, capacitadas e remuneradas 
para a condução das atividades durante 30 meses;

•	 A conservação dos recursos hídricos, devido à diminuição provocada pelas matas ciliares na erosão dos corpos 
d’água;

•	 A preservação da biodiversidade brasileira, pelo funcionamento das matas ciliares como corredores de 
biodiversidade;

•	 A contribuição para a produtividade no campo, por meio da presença de matas ciliares sadias diminuindo o 
aparecimento de pragas em áreas agrícolas adjacentes.

Desta forma, pela adesão ao Programa Carbon Free da Iniciativa Verde, o SPFW está indo além das suas metas 
de sustentabilidade climática, construindo uma agenda de responsabilidade socioambiental sólida em torno das 
operações do evento contribuindo de maneira significativa para o abrandamento do aquecimento global e para a 
sustentabilidade no meio rural, além de tornar o setor  têxtil e da moda ainda mais atraentes para todas as pessoas 
desse Planeta.

Fica claro o quanto cada edição do SPFW gera de novidades, informações, empregos, recursos, criatividade, projetos 
e negócios. É perceptível a adesão progressiva das diversas formas de produção dos que acreditam na revelação da 
moda brasileira e atestam a alta representatividade paulistana nesse contexto. 

Este documento - simples relato de algumas dessas constatações, tornou-se pequeno perante a grandeza dos 
dados coletados pela São Paulo Turismo. O retorno das respostas dos questionários aplicados mostrou o quanto 
o mercado se importou com as pesquisas, e o quanto foi apoiado pelos estilistas, jornalistas, acadêmicos, turistas, 
moradores, empresários, compradores, e tantos outros parceiros de negócios e interesses focados no setor. 

Novos mercados chamaram nossa atenção, como a vinda de jornalistas russos e egípcios, além dos habituais; de 
compradores americanos e europeus; de tantos jovens talentosos no evento, com reconhecido potencial de ganhos 
e ideias. E outras iniciativas, com temáticas focadas na universalidade criativa e na preocupação com a sustentabili-
dade ambiental, significando mais conquistas para o megaevento.        

Estas e outras revelações apresentam alguns dos resultados do SPFW que, mais além, também são estratégicos para 
o desenvolvimento da cidade de São Paulo.

As pesquisas realizadas durante o evento do SPFW contaram com colaboração de grandes parceiros. 

À ABIT que nos concedeu dados e relatórios oficiais, além de uma entrevista com seu sperintendente executivo no 
dia 05 de janeiro de 2012.

A Universidade de São Paulo, com seus alunos de pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
(EACH), em especial dos Cursos de Textil e Moda, que colaboraram nas entrevistas realizadas com os convidados, 
no lounge do evento,

Aos estilistas Alexandre Herchcovitch, Samuel Cirnansck, Gloria Coelho, Lino Villaventura, Andrea Ribeiro, Giselle 
Nasser, Sara Kawasaki, Tufi Duek, Jefferson Kulig, UMA, Fernanda Yamamoto e Juliana Jabour pelas entrevistas 
concedidas.

À Luminosidade, com sua equipe de colaboradores que estimularam o trabalho, forneceram dados e acompanharam 
a coleta das informações pesquisadas. 

8. CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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