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Grande parte das cerca de 100
mil pessoas que vão visitar o
prédio da Bienal, no Parque do
Ibirapuera, em São Paulo, até
segunda-feira, quer ver desfi-
les, modelos e as novas tendên-
cias apresentadas no São Paulo
Fashion Week (SPFW). Mas não
apenas em vestuário. Para mui-
ta gente, frequentar um evento
de moda no Brasil só se torna
um programa completo se ex-
perimentar e levar para casa al-
guns brindes - geralmente lan-
çamentos de todos os segmen-
tos do comércio, de sopas ins-
tantâneas Knorr a batons, pas-
sando por celulares e lentes de
contato. “Como a moda repre-
senta a conexão com o novo e
com o desejo, ela passou a ser o
destino de marketing de todos
os setores”, afirma Gustavo
Bernhoeft, diretor geral da
Luminosidade, que há seis
anos cuida da captação de
patrocínios para os eventos
da empresa, que organiza,
além do SPFW, o Fashion Rio.

A cada edição do SPFW, se-
gundo dados dos organizadores,
são gerados R$ 1,8 bilhão em
negócios. Nas cadeiras das salas
de desfiles, os estilistas expõem
seus próprios patrocinadores.
Alguns, como Alexandre Her-
chcovitch, dão sacos de brindes.
Entre os produtos deste ano, há
um gloss com gosto de cerveja,
feito pela Heineken.

E até mesmo a passarela tem
marketing direto. Na noite de
quinta-feira, uma das modelos
da marca Água de Coco se
apresentou com um picolé da
Kibon. Até o pescoço da esti-
lista da marca virou espaço
publicitário. Liana Thomaz
entrou na passarela, ao final do
desfile, com um celular Sony
Ericsson pendurado como se
fosse gargantilha. No último
dia do evento, a estilista Gloria
Coelho vai fazer uma coleção
com modelos inspirados na lo-
gomarca de seu patrocinador,
a Eletrolux.

SP Fashion Week
usa pescoço como
espaço publicitário
Maior evento de moda da América Latina movimenta
R$ 1,8 bilhão em negócios, segundo os organizadores

Levar Paris Hilton
à passarela foi a
jogada de marketing
da Triton, que
atraiu todos os
holofotes no segundo
dia de desfiles

NIZAN GUANAES

Publicitário, sócio do Grupo ABC

TRÊS PERGUNTAS A...

“É mais importante
sonhar que existir”

Em novembro de 2009, ao criar
o Rio Summer, no Forte de
Copacabana, Nizan Guanaes
ajudou a reorganizar a moda no
Brasil. O Rio Summer colocou foco
na praia, promoveu o Rio de Janeiro
e trouxe convidados internacionais
de encher os olhos, como o
estilista Valentino, que nunca
havia visto um desfile no país.
Depois desta experiência, Guanaes
tomou ainda mais gosto pela moda
e o seu grupo se associou, no ano
passado, a Luminosidade, produtora
de Paulo Borges, e organizadora
do SPFW e do Fashion Rio.

Divulgação

Experimentação do produto
Na maior semana de moda da
América Latina, o brinde é coi-
sa séria. Há lounges de marcas
que oferecem mais de duas dú-
zias deles aos seus convidados.
Os mimos vão de camisetas He-
ring a batons da marca Chanel,
passando por xícaras de café
Nespresso. Mas a novidade des-
ta edição está na experimenta-
ção. No lounge da Seda, um mi-
nissalão de beleza foi improvi-
sado. No lounge da revista Vo-
gue, a Impala colocou manicu-
res para atender os convidados.
Pela primeira vez no evento, o
presidente da Mundial, Michael
Ceitlin, se diz satisfeito. “A
Mundial adquiriu a Impala há
dois anos e, antes de fazer mí-
dia de massa, está reorganizan-
do a casa. Estamos nos posicio-
nando no segmento de moda”,
diz. A Impala faturou R$ 180
milhões no último ano.

Mesmo em ano de Copa e
eleições, quando anunciantes
são mais disputados, o SPFW
tem oito patrocinadores oficiais.
Os principais são Unilever, com
Seda e Rexona, e a operadora
de telefonia Oi. Entre os outros
seis estão Banco do Brasil,
shopping Iguatemi e as mar-
cas de sandálias da Grende-
ne, Melissa e Ipanema. Jun-
tas, essas empresas investi-

ram no mínimo R$ 13 mi-
lhões no evento. E a aposta de-

les em moda é de longo prazo.
Segundo Bernhoeft, 80% dos
patrocinadores atuais têm con-
tratos de 2 anos, ou 4 edições.

Segundo Raquel Scherer,
coordenadora de marketing da
Grendene, o evento foi essencial
no reposicionamento da sandá-
lia Melissa como acessório de
moda. “No evento, ficamos em
contato com todos os formado-
res de opinião, nacionais e in-
ternacionais, e com os princi-
pais nomes da moda. Muitas
parcerias que firmamos foram
iniciadas aqui”, diz Raquel, ex-
plicando a presença da marca
pela 15ª vez. A empresa está
usando a mesma estratégia para
a marca de chinelos Ipanema. ■
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Dona da Claro mais perto da consolidação
A maior operadora de telefonia móvel da América Latina, a América
Móvil, que controla a Claro, está concluindo as ofertas pela Telmex
e pela Carso Global Telecom, consolidando ativos de telecomunicação de
Carlos Slim. A América Móvil informou ontem que, com o acordo, deterá
92,7% da Telmex e 99,4% da Carso Global Telecom. Reagindo à acirrada
disputa regional, Slim apresentou um plano em janeiro para migrar o
controle das empresas para a América Móvil, que também opera nos EUA.

Mohamed Azakir/Reuters

TENDÊNCIAS

Verão 2011 com muita cor

O conjunto furta-cor de Alexandre
Herchcovitch apareceu no final do desfile

Tricia Vieira/AE

Água de Coco levou seus
patrocinadores para a

passarela. Modelos
desfilaram com picolé da

Kibon na mão
Crédito de FOTO

Por que uma marca deve
patrocinar um evento
de moda como o SPFW?
Pelo mesmo motivo que eu
coloquei meu dinheiro lá. Moda
é sonho. E é mais importante
sonhar do que existir. O Fashion
Rio e SPFW são dois dos maiores
eventos do segmento do país.
A cada estação, o Paulo Borges
consegue manter a coerência e o
respeito de todo mundo. Ele
consegue expandir sem vulgarizar.

Qual a diferença entre
o Fashion Rio e SPFW?

O estilo de vida do Brasil está
em ascensão. O Rio, com a
Olimpíada, virou vitrine
internacional, bilateral, que
vende as nossas marcas para o
mundo e deve começar a vender
marcas internacionais para o
mercado local. São Paulo, cada
vez mais, vai ser o grande evento
conceito da moda do Brasil.

Tem alguma marca que
não seria bem-sucedida
anunciando aqui no SPFW?
Não vou responder porque não
vou conseguir ser muito sincero.

A Osklen se inspirou no fundo do mar para
fazer uma coleção com tons de azul a cinza

A jovem Priscilla Darolt, que também desenha
para Animale, fez um dos melhores desfiles

A marca do médico Oskar
Metshavah, a Osklen,
apostou no azul e abriu o
seu desfile com os figurinos
masculinos, passando do
tom branco azulado ao azul
chumbo, feitos em malha
bastante delicada. Apesar
da preocupacao com o design,
as roupas da Osklen refletem
um estilo de vida relaxado,
muito próximo à preferência
dos cariocas.
A estrutura das roupas de feltro
do inverno deu lugar a uma
coleção de roupas coladas no

corpo. Foi o melhor desfile
dos dois primeiros dias
da SPFW. Alexandre
Herchcovitch, o maior nome
da moda brasileira, continua
se destacando, mas ele já tem
um repertório conhecido e
apesar da beleza dos vestidos
monocromáticos e muito
sofisticados e da edição acurada
do desfile, alguns volumes
foram simplesmente exagerados.
Foi ainda mais interessante
a outra coleção assinada por
Herchcovitch, a da Rosa Cha,
que abriu com uma das peça

chaves desta estação, maiô,
com perninha, quase um
macaquinho. As lingeries,
os maiôs e os vestidos da
Rosa Chá posicionam os
desfiles de moda para além
das passarelas e despertam
desejo imediato nos
consumidores. Outro desfile
que ganhou destaque nos
dois primeiros dias foi o
de Prisicilla Darolt, de uma
série de micro vestidos que
misturam com perfeição
sensualidade e inteligência,
estrutura e molejo. A.F.

Osklen, Priscila Darolt e Herchcovitch são destaques dos primeiros dias

Fotos: Mario Miranda/ReutersTricia Vieira/AE

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 20-21.
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