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UM MUNDO DE POSSIBILIDADES
Assim, tanto para os estilistas quanto para os patro-
cinadores do evento, a busca de uma excelência
estética está materializada ria construção de grifes.
Clotilde lembra que no final do século 20 grandes
marcas, como Coco Chanel e Armani, chegaram ao
limite de seu crescimento no segmento da alta cos-
tura. "Devido às pressões econômicas dos investi-
dores, esses estilistas tiveram que ampliar o escopo
das grifes, passando a assinar coleções de óculos,
perfumes, bijuterias e até automóveis, com o lança-
mento do Mercedes-Benz by Giorgio Armani."
O movimento fez com que essas marcas penetras-
sem na classe média. A fórmula logo foi adotada no
Brasil por estilistas do porte de Alexandre Herchco-
vitch, que já desenvolveu desde uniformes para os
funcionários do McDonald's até uma linha de roupa
de cama para a Zelo, passando por cuecas da Lupo,
sandálias da Meüssa, jóias da Dryzum e um licen-
ciamento com a Motorola que deu origem ao celular
Motovitch. "O estilista acabou virando marca, como

Armani, que agora está assinando o projeto
de um hotel em Dubai, o que considero mui-
to arriscado", avalia Clotilde. "A expectativa
de um turista ao se hospedar em um hotel
Armani é alta, já o controle que Armani terá
em relação à qualidade dos serviços pres-
tados será mínima. Um hóspede pode, por
exemplo, ter uma experiência ruim nesse
hotel porque a arrumadeira estava de mau
humor." Para ela, Armani e tantas outras per-
sonalidades do mundo da moda podem pe-
car pela diversidade dos itens que utilizam a

imagem da celebridade. "Essa ampliação
sugere uma diluição do poder da marca,

gerada pela perda de foco, o que, no
caso de Herchcovitch, pode ser agra-
vado por conta da parceria que não
deu certo", compara a professora,

citando o recente acordo que o esti-
lista fez com a holding I'M (Identidade



Moda), que com a parceria tomou-se
um dos grupos mais fortes da moda
no país, passando a controlar seis
grifes brasileiras (Zoomp, Zapping,
Alexandre.Herchcovitch, Herchcovi-
tch Jeans, Fause Haten e Cúmplice,
além de deter o controle da rede
de lojas de luxo Clube Chocolate).
Quatro meses depois de assinado
o contrato, a parceria foi desfeita em
abril de 2008. Procurados por nossa
reportagem, os dirigentes do grupo
não opuseram comentar o assunto,
mas a assessoria de imprensa da I'M
confirma os investimentos de R$ 14
milhões na abertura de novas lojas e
de R$ 22 milhões no marketing das
marcas, que foram divulgados pela
holding no início do ano.
Outro grupo que saiu as compras foi
o AMC Têxtil (proprietário das mar-
cas Goleei, Sommer, Carmelitas, do
licenciamento da linha Coca-Cola
Clothing e da Malhas Menegotü). Em
março, adquiriu 100% do Grupo TF
(composto pelas marcas Tufi Duek,
Fórum Tofi Duek, Fórum e Triton).
Corn isso, o AMC Têxtil - que no ano
passado faturou R$ 500 milhões - se
transformou no maior conglomerado
de moda do Brasil. Assim como a
concorrente I'M, o Grupo AMC tem
planos de expandir suas operações
no país e no exterior. A idéia é abrir
dez lojas em 2008. "O TF é um grupo
saudável, bem posicionado e lucrati-
vo, que registrou um faturamento de
R$ 225 milhões líquidos em 2007. Não
há grandes mudanças a fazer em sua
estrutura", salienta o sócio do AMC
Têxtil, Alexandre Menegotti. "Esta-
mos construindo um novo prédio na
cidade de Itajaí (SC), para onde será
transferida a sede do AMC, concen-
trada atualmente em Brusque (SC).
Para essa nova empreitada o investi-
mento será de R$ 25 milhões."
O especialista em marketing de
moda, Carlos Magno Gibrail, afirma
que uma das maiores dificuldades
do setor é criar marcas com signifi-



cados reais para o consumidor. A dificuldade
de associação aumenta odiando essas marcas
são adquiridas por grandes grupos, que
costumam colocar a lucratividade da
marca em primeiro plano, antes mes-
mo da identidade das marcas. "Hoje,
95% das marcas de moda requerem
um nome próprio, geralmente do
estilista," O criador da marca Mana
Vitti cita como exemplo algumas gri-
fes que foram para o exterior, como
Fórum, M.Officer e Fatachou. "Elas ti-
veram que recuar e mudar de estratégia:
passaram a adotar os nomes de seus estilis-
tas, TUfi Duek, Carlos Miele e Teresinha Santos,
respectivamente." Segundo Menegotti, este é o
primeiro mandamento de marketing de moda:
"Toda marca requer um endosso de alguma
pessoa, mesmo que o nome seja fictício."
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MARKETING NA MODA
Neste cenário cheio de glamour,
nem sempre a marca que possui
a melhor imagem no mercado tem
o maior faturamento. O problema
é relacionado tanto a uma má ad-
ministração quanto a uma falta de
investimentos em marketing. Lucia-
na, do IBModa, afirma que 80% de
todo faturamento da moda nacional
não vem das marcas famosas e sim
da indústna têxtil presente em vários
pólos distribuídos por todo o Brasil.
"Poucas conseguem se posicionar
como a Colcci ou a Osklen, marcas
nacionais que mais demonstram ter va-
lor agregado no Brasil e apresentam uma
identidade de marca e uma consistência
em toda a proposta de comunicação."
O trabalho é árduo, mas o resultado compensa
o esforço, "Dados do BNDES indicam que a cada



LUCIANA ROBIC, DO IBMODA - "No Brasil o corpo funciona como mídia"

R$ l0 milhões investidos na moda, 1575 novos pos-
tos de trabalho são criados. Já na indústria automo-
bilística, esse mesmo valor investido equivale a 19
novos postos. No comércio essa cifra corresponde
a 495 novas vagas de emprego, enquanto que no
segmento da construção civil, um investimento de
R$ 10 milhões significa 626 novos postos de traba-
lho", compara Luciana, ressaltando que o primeiro
passo para se destacar no segmento é construir
uma identidade própria e evitar copiar a cultura de
outros países. "No Brasil, o corpo funciona como
mídia, É preciso explorar esse ponto e a partir daí
multiplicar a identidade da marca por meio de
inúmeras experiências com o público. Mas ainda
existem grifes que não se preocupam com a quali-
dade do produto e vendem roupas que soltam bo-
tões ou desmontam na primeira lavagem."
Fará combater esse problema, há seis anos o IB-
Moda oferece o curso de pós-graduação em mar-
keting de moda, "Já formamos 150 alunos em São
Paulo e 200 alunos em Blumenau. Todos estão tra-

'alhando na área porque ainda falta mão-de-obra
especializada nesse segmento."

Já a Brave Marketing Design lançou recente-
mente um núcleo de moda com o objetivo
de ajudar a construir marcas fortes no mer-
cado nacional. "Sabemos que no mundo
da moda muitas marcas não são nada
rentáveis, A idéia é utilizar as ferramentas
de marketing para mudar esse cenário",
comenta o fundador da Brave, Gianfran-
co Cerro.



Um time de especialistas, liderado por Daniela Mendes
(ex-YR), foi montado para atender os novos clientes, como
a Cool Case, uma marca de acessórios de moda que con-
tratou a agência para reestruturar sua imagem
no mercado. "Estamos realizando um plane-
jamento estratégico para que a identidade
da marca esteja presente em todas as ações
da empresa, desde eventos até um catálogo,
que considero ferramenta básica no universo
da moda, tanto para um estilista renomado de
Nova York quanto para uma grife de Maringá,
por exemplo", explica Cerro.
Para o professor da ECA/USP Vítor Aguino,
o marketing é essencial no mundo da moda.
"Marketing é uma ciência precisa, que deve
ser utilizada por aqueles que não desejam aca-
bar como o fotógrafo Oliviero Toscani, que fez
muito sucesso usando apenas a sua intuição,
mas quase enterrou a Benetton com suas polêmicas campanhas."
Comparando o marketing da moda com o praticado pela indústria
automobilística, Aquino diz que ambos vendem muito mais do que
o produto, vendem um determinado estilo de vida. "O consumidor
que adquire produtos da Diesel está mais preocupado com a acei-
tação daquela marca do que com a qualidade do jeans ou da cami-
seta. Rara manter esse público fiel, as marcas precisam investir em
um processo de renovação constante, com o objetivo de oferecer
algo atual ao mercado."

No último mês de maio,
Aquino trouxe ao Brasil o
italiano Nello Barili para
falar sobre moda em um
semináno na USE Pro-
fessor de sociologia da
comunicação da Universi-
dade IULM, de Milão (Itá-
lia), ele está participando
de u, projeto que prevê
a revitalização do termo
"made in Italy", que per-
deu força nos últimos anos
com a ascensão da moda
em países emergentes,
como China e índia. "Na
moda, o que funciona é a
utilização do marketing de
nicho, que cria uma nova

relação com os
consumidores por
meio de ações de
relacionamento e
experimentação."
E a evolução dos
4 Ps. "O marketing
pós-Philip Kotler
estabelece uma
relação muito dire-
ta e autêntica com
o público, visando
a prática do bran-
ding. Neste novo
cenário, a mate-

mática das pesquisas é subs-
tituída por instrumentos an-
tropológicos e sociológicos."
Muito mais do que vender
produtos de marcas famosas,
a idéia principal é estabelecer
um relacionamento duradouro
com os consumidores, que es-

tão cada vez mais divididos em tribos. "Uma
boa saída é criar eventos específicos para
determinados públicos, como fez a Nike ao
promover um evento associado à cultura dos
praticantes de skateboard. O que está por trás
dessa idéia é oferecer emoção, diversão e ex-
periência para conquistar pontos de market
share. Na Europa, 30% das marcas da moda
já utilizam esse novo tipo de marketing."
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