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Com temática relacionada ao Ano da França no Brasil, edição verão 2010 da São Paulo Fashion 
Week começa nesta quarta-feira (17) 
 
Com temática relacionada ao Ano da França no Brasil, a edição verão 2010 da São Paulo 
Fashion Week, que será realizada entre os próximos dias 17 e 22, terá dez patrocinadores 
máster. Entre outros objetivos, Natura, Banco do Brasil, Nova Schin, Oi, TAM, Anhembi 
Morumbi, Havaianas, Melissa, Shopping Iguatemi e C&A procuram, através de abordagens 
diferenciadas, promover branding experience com o público de alta renda.  
 
“Queremos aproximar ainda mais os produtos do portfólio da Schincariol do público 
consumidor de moda, considerado formador de opinião e gerador de tendências. É um 
importante target para o segmento de bebidas”, disse Marcel Sacco, diretor de mar-keting do 
Grupo Schincariol. 
 
A Nova Schin é a cerveja oficial da SPFW e terá no evento o badalado bar Favela Chic, point 
festejado por franceses e turistas de todo o mundo por levar “a alma brasileira ao coração da 
França”. O projeto foi concebido pela Pepper. A marca de água Schin também estará no 
evento, com bar para degustação de comidas rápidas.  
 
Já o Banco do Brasil patrocina a semana de moda desde o último ano, através da marca Estilo, 
serviço direcionado ao público de alta renda. “Esta é nossa terceira temporada na SPFW. No 
segmento de moda, estamos envolvidos há cerca de quatro anos com patrocínios de grandes 
eventos como o Fashion Business (RJ), além do estilista Ronaldo Fraga”, afirma Lourivaldo 
Paula de Lima Jr., gerente executivo da diretoria de marketing do BB. 
 
O executivo afirma que a marca Estilo atende o público de alta renda. Segundo ele, o diálogo 
direto com esse cliente é, justamente, por meio da moda.  
 
Participante do SPFW desde junho de 2008, a Oi é um dos patrocinadores oficiais do evento. 
Um estúdio da Oi FM será montado no lounge da Oi na SPFW. E todo o conteúdo estará 
disponível no site Oi Moda, que irá transmitir os desfiles ao vivo.  
 
A moda também é um dos principais pilares da estratégia de marketing de entretenimento da 
Oi em todo o País. “A companhia acredita no potencial do segmento para a movimentação da 
economia brasileira”, diz Flávia da Justa, diretora de comunicação da Oi.  
 
Além da SPFW, a Oi patrocinou a 15ª edição do Fashion Rio, o Minas Trend Preview, realizado 
no começo deste ano em Belo Horizonte, e trará ao Brasil no final do ano o Oi Fashion Rocks, 
que contará com estilistas e artistas nacionais e internacionais. 
 
Já Havaianas, marca da Alpargatas que já patrocinou algumas edições da SPFW, fará 
instalação que, segundo a empresa, pretende transmitir experiência nova e interativa. A marca 
terá, ainda, participação nos Desfiles Água de Coco e Cia Marítima. 
 
Paixão 
 
Já a TAM, pela terceira vez consecutiva, é um dos patrocinadores oficiais da SPFW. Ao investir 
no segmento de moda, Manoela Amaro, diretora de marketing da companhia aérea, diz que a 
ação pretende agregar valores de modernidade, jovialidade, alegria, inovação e criatividade à 
marca, além de promover a moda brasileira no País e no exterior. “Nesse sentido, não 
poderíamos deixar de patrocinar a SPFW, o evento de moda mais importante no Brasil e na 
América Latina, e reconhecido como um dos mais influentes no mundo”, afirma Manoela.  
 
Sem revelar investimentos, a executiva diz que a criação dos espaços para a semana de moda 
é da Criacittá, empresa de mar-keting cenográfico. “O lounge da TAM fez uma imersão em 
diversos momentos históricos da França. ‘A Vida em Vermelho’ foi a inspiração que a 



companhia aérea leva para o espaço, que está recheado de referências às personalidades 
francesas que transformaram suas paixões em criações revolucionárias”, diz Manoela.  
 
Explorando o mesmo conceito, a Natura faz uma homenagem à paixão, inovação e criatividade 
com que a França sempre tratou a moda. Com o tema “Passion-Paixão”, a empresa marca sua 
12ª participação como patrocinadora máster da SPFW (desde 2004), procurando levar ao 
evento sua paixão pela perfumaria. Para isso, o artista plástico Gringo Cardia concebeu o 
Espaço Natura, experiência olfativa inspirada nos aromas da Art Nouveau (movimentação 
artística do final do século XIX). “O Espaço Natura no SPFW busca trazer o produto como 
protagonista”, afirma Renata Sbaderlini, gerente de marketing institucional. 
 
Com o Ateliê Olfativo, a empresa apresentará quatro novas fragrâncias Natura Águas SPFW 
intituladas arte, beleza, alquimia e paixão, desenvolvidas especialmente para o evento. “A 
linha de maquiagem Natura Aquarela também relançará seu portfólio, incluindo novos 
produtos. Os lançamentos da coleção SPFW serão comercializados por tempo limitado de 
quatro meses, a partir de outubro de 2009”, explica Renata. Além da SPFW, a Natura 
patrocina pela quinta vez a marca Osklen. 
 
Com o objetivo de promover uma experiência entre as passadeiras das marcas, os ferros 
Philips Walita estarão no backstage de Alexandre Herchcovitch e da Acqua Studio. A marca 
também fechou parceria com Gloria Kalil. Sob o slogan “Philips Walita combina com o seu jeito 
de se cuidar”, a marca vem criando ações para relacionar a categoria de ferros com a moda. 
“Identificamos que as consumidoras se preocupam bastante com a aparência, em estarem 
bem vestidas e com a roupa bem passada. Aproveitamos o gancho para criar uma nova 
comunicação”, contou Alessandra Aguiar, gerente de produto da Philips Walita. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 jun. 2009, p. 18.  


