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Muito além do sample  
– ou o marketing não marketing
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Há infinitas formas de se 
trabalhar com marketing de 
moda. Mas essa ainda é uma área 
em que estamos engatinhando 
e talvez seja por isso mesmo 
que poucas empresas saibam o 
quanto têm a ganhar ao asso-
ciar sua marca a uma grife ou 
a um estilista de moda. Como é 
sabido, mulheres amam moda e 
a maioria tem verdadeira adora-
ção por logotipos – que o diga 
Carrie, suas amigas de Sex and 
The City e sua fiel legião de se-
guidoras que, mesmo após o final 
do seriado, continua preferindo 
quebrar a perna sem entortar o 
salto Manolo Blahnik (claro!). O 
mercado também já sabe que é 
essencial para seu sucesso - e 
para a longevidade de uma mar-
ca - agradar ao público feminino 
que é extremamente exigente 
e com alto poder de influência. 
Pudera: 80% de tudo – incluindo 
as cuecas que os simpáticos ra-
pazes e senhores que estão lendo 
este texto estão usando – do que 
se consome no mundo é influen-
ciado pelas mulheres. Também, 
já ouviu ou leu nos livros de Mar-
tha Barletta, especialista em ma-
rketing feminino,que basta cair 
nas graças da mulhereda para 
que seu produto ou sua marca 
cresça em forma de progressão 
geométrica – sim! nós adoramos 
falar com outras pessoas sobre 
nossas grandiosas descobertas. 
Amamos contar para o mundo 
que aquele carro em que inves-
timos nossas economias é mara-
vilhoso: não “dá” mecânica, tem 
um lugar que “dá” para colocar 
o nécessaire... Mulheres só são 
péssimas divulgadoras para mar-
cas quando ficam desapontadas. 
Infelizmente para as marcas – e 
felizmente para o mundo dos 
consumidores - a gente também 
gosta de falar mal. E nossos co-
mentários, neste caso, também 

são feitos em progressão geo-
métrica. E o que isso tem a ver 
com o tal do marketing de moda? 
Simples: já que mulheres amam 
então, se deseja fisgá-las, deve 
pensar fixar a imagem da sua 
marca onde a moda está - nas 
lojas e nos eventos fashion de 
grifes. Muitas empresas fazem 
isso. Mas fazem bem? 

Hum... A ação mais comum 
está no marketing direto: man-
dar o produto para as lojas, para 
ser distribuído para as clientes. 

Funcionar, funciona. Mas exis-
tem formas mais poderosas de 
tocar a alma feminina. Que tal se 
esse produto vier em um frasco 
pequeno (mulheres amam mi-
niaturas), recarregável, dentro 
de um charmoso nécessaire com 
outros mini frascos para viagem? 
Certamente o impacto dessa 
ação seria bem maior. Especial-
mente se esse nécessaire vier 
assinado com a própria grife da 
loja. Ah! Elas teriam nécessaires 

da grife tal sem ter que pagar 
pelo mimo. Aí não seria mais um 
brinde. Seria percebido como 
um presente especial. E elas 
sempre iriam se lembrar daque-
le produto, porque ele fez com 
elas pudessem ter acesso a uma 
peça da grife cobiçada sem ter 
que passar o cartão de crédito 
(amamos cartões de crédito!). 
Sem contar que o tal presente 
seria facilmente incorporado ao 
seu dia-a-dia. E como não seria 
um simples nécessaire, acabaria 

despertando desejo por todos os 
banheiros femininos por onde 
circulasse. Touché!

Bom gosto, criatividade e su-
tileza são a base de uma ação de 
marketing de moda promissora. E 
quando a marca pretende entrar 
no mundo da moda é preciso re-
ver o conceito de patrocinador. A 
meu ver, patrocinador e estilista 
devem ter espírito de parceria. 
Formarem uma dupla capaz de 
trocar experiências. Nem sempre 

é assim. O cliente, por assinar o 
cheque, muitas vezes quer impor 
seu modo de pensar. Cuidado. 
As grifes detém o domínio do 
universo fashion. Quando não 
há parceria o resultado pode ser 
negativo. É comum ver casos de 
superexposição da marca ou de 
ações de marketing pensadas 
como ações convencionais. Não 
deveriam. Moda é um ambiente 
que pede exposições sutis, mas 
criativas. Um logo transformado 
em estampa para peças assinadas 

pelas grifes sensibilizam mais do 
que folders e promotoras. Bom 
gosto, lembra? Quem tem estética 
apurada não vai usar bonés, nem 
camisetas, nem absolutamente 
nada que tenha o logo da sua 
empresa impresso de forma exa-
gerada. Para o público feminino 
reparar, desejar e gerar assunto 
é preciso criar brindes que sejam 
presentes incríveis, associados ou 
não a um sample. E se elas ainda 
forem fashionistas então...

É por isso que o mais compli-
cado é criar ações para eventos 
de moda. A passarela é o espaço 
do estilista. Será que se tivermos 
um logo muito descarado ali não 
estaremos matando nossa gali-
nha dos ovos de ouro? Acredito 
que sim. Ao fazer isso, sua marca 
passará uma péssima imagem, 
pois a grife e seu estilista ficarão 
literalmente “vendidos” – o ter-
mo é forte, mas é o que a maioria 
vai pensar. Melhor não forçar a 
barra. Não se deve “dar um jeito” 
de encaixar uma marca ou um 
produto desvinculado do con-
texto da coleção e do trabalho 
desenvolvido pela grife. A marca 
precisa entrar de forma natural, 
quase imperceptível. Investir 
para quase não aparecer? Pa-
rece contra-senso, mas não é. 
Existem outras ferramentas de 
apoio para essas ações e que vão 
ajudar a dar a exposição deseja-
da. Se a ação for bem alinhada 
com o DNA da grife e/ou com o 
tema da coleção, o público será 
espontaneamente sensibiliza-
do e a assessoria de imprensa 
poderá entrar como um desses 
apoios. Existem muitos outros 
que devem ser discutidas caso a 
caso. Se for um trabalho parceiro 
e cuidadoso, sua marca estará 
valorizando a grife, formando 
uma base para, depois, juntas, 
construírem outras ações de 
relacionamento mais poderosas 
junto ao público feminino – e 
sempre dentro do contexto, 
claro. Pode ser um sofisticado 
café da manhã que chega nas 
casas das clientes VIPs da grife 
ou uma de hidratação de cabelos 
grátis. Junto, você pode mandar 
um sample ou um presentinho 
criado em parceria com a grife. 
Lembre-se: mulheres amam sur-
presas e pequenos mimos. E se 
eles vierem com a grife preferida 
delas, melhor ainda.
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“Como é sabido, mulheres amam moda e a maioria tem verdadeira adoração 
por logotipos – que o diga Carrie, suas amigas de Sex and The City e sua fiel 

legião de seguidoras que, mesmo após o final do seriado, continua  
preferindo quebrar a perna sem entortar o salto Manolo Blahnik (claro!)”

Os catarinenses têm o Santa 
Catarina Moda Contemporânea 
que já está na sexta edição. O 
SCMC é um projeto pioneiro na 
América Latina porque busca 
transformar o mercado de moda 
catarinense através da união 
entre instituições de ensino, 
indústrias têxteis e alunos, for-
mando uma verdadeira cadeia 
de moda. Além do envolvimento 
entre os participantes, pales-

tras, workshops e encontros, 
é no evento final que o grande 
público conhece o resultado 
de um ano de projeto. A sexta 
edição foi aberta no dia 25 de 
maio, com palestra do jornalista 
e organizador Jackson Araujo. 
As inscrições para os alunos 
participarem dessa nova fase 
começaram dia 1o de junho e vão 
até dia 20 deste mês. 

Nesse cenário também figura 

o Senac Rio Fashion Business, 
que, em maio, reuniu em sua 
16a edição 280 expositores e 
600 compradores vips numa 
área de 30 mil metros quadrados 
na Marina da Glória, no Rio de 
Janeiro. 

Já no Rio Grande do Sul a 
moda é voltada para calçados 
e acessórios como acontece no 
Sicc – Salão Internacional do 
Couro e do Calçado, em Gra-

mado, que na semana passada 
mostrou em sua 19a edição co-
leções para o verão 2010/2011.  
“Os calçados femininos vieram 
mais arrojados, com saltos mais 
altos, plataformas e bicos arre-
dondados o que motivou o varejo 
a comprar e expor rapidamente 
essas novidades nas vitrines”, 
comemora o empresário Ricardo 
Muller, diretor da Calçados Miu-
cha, de Três Coroas (RS),

Sapatos também é o forte do 
Jaú Trend Show, feira de calça-
dos, bolsas, acessórios e com-
ponentes realizada na cidade de 
Jaú, conhecida como a Capital 
Nacional do Calçado Feminino. 
Na sua terceira edição no final de 
maio, cerca de sete mil pessoas 
provenientes de 200 cidades 
de 25 Estados conheceram as 
novidades das coleções para a 
Primavera e o Verão 2010/ 2011. 
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