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Meio & Mensagem — Qual papel a publicida-
de deve desempenhar na construção de uma 
marca?  
Lilian Pacce — Acho que é comunicar o 
DNA dessa marca da melhor maneira 
possível. Claro que a publicidade é capaz 
de inventar qualquer coisa, mas se ela 
tiver o conteúdo e souber comunicá-lo de 
uma maneira nova, divertida e criativa, é 
genial. O recurso existe e tem de ser usa-
do porque é uma comunicação eficiente.  
  
M&M — Você faria parte de uma campanha 
publicitária?   
Lilian — Faria. Eu não tenho nada con-
tra participar de uma campanha publi-
citária. Mas, como jornalista e editora 
de moda, acho que depende muito do 
tipo de valor que estou agregando ali, o 
aval que tenho de dar ao produto, se eu 
acredito naquilo ou não... Enfim, tem 
muitas variáveis, e eu sou um pouco 
chata com isso.   
  
M&M — E você já recebeu convites para esse 
tipo de trabalho?  
Lilian — Muitos! Mas, muitas vezes, eu 
acabo até sendo um produto muito caro, 
entendeu?  Acho que para sair do meu 
segmento e começar a mostrar um lado 
mais apresentadora do que editora de 
moda tem um preço, porque eu não sou só 
uma apresentadora, também sou editora 
de moda. Digamos que eu tenho vários 
valores agregados, e acho que tenho uma 
responsabilidade com essas pessoas que 
acreditam no que eu falo. A minha imagem 
é toda construída em cima da credibilida-
de, então tomo muito cuidado com ela e 
tenho muita cautela com isso.   
M&M — Mas você já participou de alguma?  
Lilian — Já. Uma campanha de Dia das 
Mães para um shopping.   
  
M&M — A qual marca você nunca se associaria?  
Lilian — Qualquer uma que não tivesse 
nada a ver comigo.   
  
M&M — Durante viagens internacionais para 
cobrir as semanas de moda, você presta 
atenção no que é produzido lá fora?  
Lilian — Claro, eu olho tudo. Acho que 
tenho de ser a antenada, estar atenta 
a tudo que está acontecendo, porque 
quem trabalha com moda tem de ter um 
radar de 360 graus. Eu não olho só para 
a passarela. Eu olho para a rua, o mundo 
das artes, publicidade, mercado editorial, 
os novos veículos e mídias, e acho que na 
propaganda, felizmente, existem bons 
criadores, que são bem pagos, e essas 
pessoas acabam entregando produtos que 
nos surpreendem e impressionam.  
  
M&M — Você tem o costume de assistir a 
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comerciais? O que te chama a atenção em 
um filme publicitário?  
Lilian — Tenho interesse, sim. Tem um 
que eu amo — nem sei o produto —, 
que o cara está ao telefone, falando com 
o call center, e diz “Ubatuba”, “Não, não 
é Ubatuba”. Ele está tentando ir para 
algum lugar, e diz “Não, não é isso”, e aí 
entra aquela gravação de confirmação, 
e ele começa a gritar “Não é Ubatuba, 
é Bauru, não-sei-o-quê”. Eu acho genial 
essa campanha (o filme “Call center” 
faz parte da campanha “Pega leve”, da 
Y&R para a Nova Schin). É tão real e 
hilário ao mesmo tempo, é a comédia do 
dia-a-dia, né?   
  
M&M — O que mudou no mercado da moda 
desde que você começou a escrever sobre o 
assunto, em 1982?  
Lilian — Quando comecei o mercado não 
era nem reconhecido no jornalismo. Era 
para “mulherzinha”, no mau sentido. Eu 
cheguei, também, em uma hora em que a 
moda passou a ter outra percepção do con-
sumidor, do leitor, do telespectador. Acabei 
indo para Londres, onde estudei. Eu já era 
editora de moda quando cheguei à Inglater-
ra, mas uma editora de moda “selfmade”.  
 
M&M — Você acha que o mercado publicitário 
incorporou essa transformação do mundo da 
moda?  
Lilian — Totalmente. Naquela época, moda 
era algo assim “ah, precisa falar com a 
mulher”. Hoje em dia, não. O mercado en-
tendeu porque, na verdade, a moda acabou 

se posicionando de uma maneira diferente. 
Acho que, depois do fenômeno das super-
modelos e dos estilistas vistos como perso-
nalidades pop — o fato de um (Gianni) 
Versace, um (Karl) Lagerfeld, um John 
Galiano acabarem virando personagens em 
si, mais do que a coleção —, tudo ajudou a 
difundir mais a moda. E os desfiles também 
têm esse lado cultural e artístico. Quando 
tudo isso veio à tona, a moda começou a 
ser percebida como um valor. No Brasil 
isso aconteceu, principalmente, graças 
ao São Paulo Fashion Week e ao Fashion 
Rio, que mostraram que a moda é um 
negócio. Um dos preconceitos em relação 
à moda é que ela é algo fútil. Ninguém 
percebia o setor como um negócio, como 
já acontecia na França, por exemplo. Lá, 
há bastante tempo, a moda é um negó-
cio importante para a economia do país.  
 
M&M — Mas com isso não há muita as-
sociação de marcas ao mundo da moda? 
Lilian — É, acho que tem esse lado, mas 
se é isso o que viabiliza a existência de 
estilistas e seus desfiles, por enquanto, 
temos de aceitar. Lá fora você não vê isso. 
Em Paris, por exemplo, você não recebe 
folhetinho de patrocinador, brindes... Se 
recebe é da marca. Mas por quê? Porque 
é um mercado muito estruturado, que é 
lucrativo. Aqui, a maioria está no come-
ço e não consegue ter uma estrutura de 
negócio digna. Então, eles precisam da 
associação a marcas patrocinadoras, e se 
esse é o preço, está tudo bem, desde que 
tenha um limite ético. Eu vejo grande par-

te do mercado publicitário usando a moda 
como atrativo. Não só com uma modelo 
ou pessoas ligadas à moda. Eles utilizam 
também termos do setor. “Fashion” e 
“estilo” são palavras que viraram quase 
jargões em objetos que querem ser mo-
dernos e bacanas. Eu acho tudo ótimo, 
aliás, porque eu lutei muito para que a 
moda fosse reconhecida como algo ba-
cana e como uma expressão pessoal, de 
comportamento e de comunicação. Esse 
é o lado que mais me atrai.   
 
M&M — Você é apresentadora do GNT Fashion 
— um programa semanal na TV paga—, tem 
um quadro na Rádio Eldorado, é editora de 
moda do Estadão e, recentemente, lançou 
seu site (www.lilianpacce.com.br). Você acha 
que o futuro da comunicação é multimídia?  
Lilian — Acho, e vejo que isso é uma ten-
dência em outras áreas, não só na minha. 
Em política, economia ou esporte, bons 
colunistas ou jornalistas especializados 
acabam ocupando várias mídias. É muito 
normal que a pessoa esteja em televisão, 
rádio e internet, como no meu caso.   
  
M&M — Como você enxerga o impacto da 
chegada da internet no mundo da moda?  
Lilian — A internet é muito importante 
para a comunicação em geral e mudou 
completamente a maneira de enxergar-
mos a mídia como veículo de comunica-
ção. É claro que, no meio disso, tem muita 
informação que não presta, é equivocada. 
Mas acho que ela traz mais benefícios do 
que prejuízos.   

Lilian Pacce aprova o filme “Call center”, da Y&R para a Nova Schin: “Eu acho genial essa campanha. É a comédia do dia-a-dia”
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