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Coquetéis e desfiles exclusivos aumentam a visibilidade da marca 
 
Coquetéis, desfiles, exposições e outros tipos de eventos são uma constante no mundo dos 
lojistas, que objetivam sempre gerar visibilidade da marca e aumentar o relacionamento com os 
clientes. O presidente da NCA Consultoria, do Rio de Janeiro, Fernando Marchesini, afirma que é 
muito importante que as empresas encontrem formas de colocar a sua marca em contato com o 
público, e que a organização de eventos, certamente, é a melhor delas. "Há o recurso da 
propaganda, mas a vantagem de um evento é que a pessoa tem contato maior com os produtos, 
o que facilita a opção de compra. Em um desfile, por exemplo, o cliente pode se interessar por 
uma roupa e, certamente, irá buscá-la posteriormente", explica ele.  
 
A escolha dos convidados é um cuidado que os organizadores devem ter. Marchesini alerta que a 
empresa deve definir o público-alvo e decidir se o evento será apenas para vips ou aberto para 
todo o mailing de clientes. Na opinião do consultor, o enfoque que traz maior resultado é o de 
trabalhar com o chamado cliente-vendedor, ou seja, convida-se o consumidor que já conhece o 
produto e solicita que ele leve um amigo. "Certamente esse amigo será do mesmo nível do cliente 
e pode se tornar um futuro comprador. Esse cliente-vendedor é o que traz credibilidade à marca", 
avalia.  
 
O foco no cliente é a marca da Leeloo, de moda feminina, que sempre organiza eventos para os 
lançamentos de coleções. Mônica de Souza, consultora de Marketing da empresa, explica que o 
objetivo maior sempre é aumentar o relacionamento com os clientes, fazendo com que eles se 
sintam íntimos da marca e das ações que estão sendo desenvolvidas nas lojas. "Promovemos 
coquetéis que tenham o tema relacionado à coleção. Quando lançamos a oriental, por exemplo, 
servimos saquês e comidas típicas. Os eventos são investimentos que compensam e que são 
necessários, pois temos que comemorar, junto com os clientes, as novas cores, formas e 
conceitos", destaca ela.  
 
Na Q-Guai, loja de moda feminina, em Ipanema, as estilistas Amanda Haegler e Maria do Rosário 
brincam com a arte, na hora de criar os eventos. Para o lançamento da coleção de Verão, em 
2006, foi montada uma exposição de fotos, onde artistas plásticos, como Daniel Benassi, Antonio 
Bokel e Lucas Bori, foram convidados para fazerem intervenções nas fotos do book.  
 
Arte. "As fotos, que ficaram expostas na loja até o final da estação, receberam diferentes tipos de 
aplicações, como pintura, colagens, recortes ou design gráfico, de acordo com a imaginação de 
cada artista. Lidamos com a arte para sair da mesmice, e como a loja já é meio artística, 
pensamos na exposição. Organizar eventos é importante, por causa do mercado. Assim, atraímos 
mais gente e registramos número maior de vendas, além de gerar visibilidade maior da marca", 
justifica Maria do Rosário.  
 
Apostar no tradicional é a estratégia de alguns lojistas, na certeza de que a fórmula ainda é aceita 
pelo mercado. No Espaço Tudo é Moda, multimarca de novos talentos, em Ipanema, os desfiles 
seguidos de coquetéis são a opção. Gabriela Cardinali, uma das sócias da marca, explica que a 
loja abriga criações de 15 estilistas, portanto, a cada quinzena é promovido um evento para 
mostrar as novas peças. "Os desfiles ainda atraem bastante gente. O último que fizemos foi 
assistido por cerca de 400 pessoas. Até mesmo o simples fato de servir um champanhe chama a 
atenção do consumidor. Os clientes gostam de mimos, e essas são maneiras que temos de 
cultivá-los", observa a empresária.  
 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Não só o segmento de moda trabalha com eventos para trabalhar o 
relacionamento com os clientes. A Dicico, loja de material de construção, realiza cafés da manhã 
com fornecedores, consumidores e amigos, quando inaugura uma unidade. Bartira Santa Rosa 



Moreira, gerente de Marketing da empresa, comenta que, inicialmente, eram promovidos 
coquetéis, à noite, mas a percepção foi a de que, por conta dos compromissos pessoais, o 
objetivo de atingir os clientes não era alcançado.  
 
"Pouca gente participava do evento, então, optamos pelo café da manhã, que vem dando ótimos 
resultados, há dois anos", justifica Bartira. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 21 mar. 2007. Jornal do Lojista, p. B9. 


