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Agora que foram anunciadas as indicações ao Oscar, os estilistas começaram uma corrida para 
vestir as estrelas na cerimônia. Mas, em vez de escolher as ganhadoras da estatueta, os 
estilistas estão fazendo outra pergunta: quem será mais eficaz para fazer os espectadores 
comprarem roupas? 
 
Entre as indicadas deste ano, o prêmio de "melhor vendedora" deve ir para uma indicada que 
poucos no mundo da moda comentam: Sandra Bullock. No StyleSpot.com, um site de Los 
Angeles que faz "links" de fotos do tapete vermelho para as páginas das lojas que vendem as 
roupas, o vestido Vivienne Westwood que Bullock vestiu para o Globo de Ouro foi um dos que 
mais conduziram internautas a sites de varejistas. 
 
Uma lição: não é o chique puro que vende. "Na maior parte, as celebridades que geram 
vendas não são, necessariamente, as indicadas" para os prêmios, diz Lily Hollander, do 
StyleSpot.com. Bullock não brilha nas listas das mais chiques, mas sua imagem de pessoa 
comum faz com que milhões de mulheres se identifiquem com ela. 
 
Em contraste, a indicação de Carey Mulligan ao Oscar de melhor atriz por "Educação" fez com 
que dezenas de estilistas disputassem a chance de lhe emprestar vestidos e joias para a 
cerimônia. A jovem atriz é conhecida por vestir-se com sofisticação. "Carey Mulligan será a 
mais acompanhada no Vogue.com", diz Hamish Bowles, editor europeu da "Vogue". Apesar 
disso, no StyleSpot.com, ela não é uma das estrelas que mais motivam compras. 
 
Entre as indicadas deste ano que podem influenciar as vendas estão a tamanho GG Gabourey 
Sidibe e a clássica Meryl Streep. Sidibe, a estrela de "Preciosa", é "um paradigma alternativo 
para o tapete vermelho, mas ela pode usar essas cores bem fortes", diz Bowles. Além disso, o 
mercado GG é um dos que mais crescem. E a maturidade e a discrição de Streep podem ter 
apelo para mulheres de mais de 40, que costumam gastar mais com roupas que outros grupos 
etários. 
 
Entre as atrizes que mais vendem no StyleSpot.com, mas que não foram indicadas, Kate 
Hudson e Drew Barrymore estão em posição privilegiada - são fashion e jovens o bastante 
para inspirar compras, mas não tanto que só atraiam adolescentes sem dinheiro. 
 
O StyleSpot, lançado no ano passado, oferece links de fotos de celebridades para lojas on-line 
como Neiman Marcus, Barneys e Amazon.com. Sua receita vem de uma porcentagem das 
vendas quando alguém clica em uma foto e compra um item relacionado.  
 
O tapete vermelho se tornou um canal de marketing básico para a moda. Fotos dos indicados 
serão exibidas de Boise a Bombaim após a cerimônia, em 7 de março, que será assistida por 
mais de 35 milhões de pessoas só nos EUA. É um meio publicitário irresistível. Em Los 
Angeles, os estilistas contratam pessoas especializadas em tratar com os VIPs, para conseguir 
que suas criações sejam usadas. 
 
A estratégia funciona. Depois que Sienna Miller usou um vestido tomara que caia de Thakoon 
para a estreia do documentário "The September Issue", todas as lojas que compraram o 
modelo venderam tudo, diz uma porta-voz do estilista Thakoon Panichgul. 
 
Mas o sucesso é uma combinação delicada de poder das estrelas e momento certo. Após 
Jessica Alba aparecer na premiação People´s Choice, no mês passado, suas sandálias 
plataforma da Burberry geraram mais cliques para sites de varejo do que qualquer aparição 
em tapete vermelho no StyleSpot.com. Infelizmente para a Burberry, o modelo da sandália só 
chegará às lojas em março. Por isso os consumidores buscaram estilos semelhantes oferecidos 
no site de Robert Clergerie e Callisto. 
 



Mas há benefícios secundários. A promotora de moda Karla Otto diz que qualquer aparição de 
uma atriz de primeira categoria "vende produtos, de roupas a acessórios, e se o consumidor 
não pode pagar pelo traje poderá comprar o perfume ou outros itens de beleza".  
 
Para o caso de as roupas não atraírem cobertura suficiente, os promotores das grifes divulgam 
releases no minuto em que a estrela dá o primeiro passo. Cada vez que a cantora e atriz 
Fergie usava criações da Missoni em Cannes, a grife soltava um comunicado. E nada é 
pequeno demais para ser mencionado. O estilista Mark Townsend anunciou que fez o cabelo da 
atriz January Joness para o Globo de Ouro, trabalhando "com uma escova redonda" e 
prendendo-o "com cerca de dez grampos".  
 
Vestir Angelina Jolie, Anne Hathaway e Kyra Sedgwick em modelos exclusivos clássicos acabou 
influenciando as vendas de outras roupas totalmente diferentes, diz Juliana Cairone, dona da 
Rare, butique nova-iorquina vintage. "As pessoas não estão procurando o mesmo modelo", diz, 
"apenas querem comprar algo conosco." 
 
Depois de observar com ciúmes esses benefícios, as grifes masculinas estão começando a 
correr atrás de atores. Na entrega dos Grammys, em 31 de janeiro, membros da banda Kings 
of Leon apareceram usando modelos Burberry e John Varvatos. Assim, qual será o ator do 
Oscar com mais chances de vender moda? Aquele que, como Bullock, une a beleza à imagem 
acessível de um rapaz comum? Não, não é Jeremy Renner, o astro sexy de "Guerra ao Terror". 
As apostas são em Woody Harrelson, um indicado a ator coadjuvante.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 fev. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B6. 


