


que já teve uma circunferência de Coca 

litro - na garrafa da Coca light. Sua 

silhueta chega somente às lojas euro-

peias. O kit com seis garrafas e abridor 

será vendido por R$ 110. 

Não é de hoje que a Coca percebeu 
que a moda veste bem sua marca. A 
mesma Coca Light já teve figurinos 
desenhados por Roberto Cavalli e 
Donatella Versace, entre outros. 
"Quando um estilista assina um produ-

to, ele passa a ser um item sob medida e 

a indústria percebeu que essa bandeira 

da exclusividade é um forte apelo", diz 

Marcos Batista, coordenador do curso 

de Design de Produto do Isti tuto 

Europeo di Design. Isso faz com que 

empresas como a Pernod Ricard, pro-

dutora e distribuidora de bebidas, f i rme 

parcerias com estilistas do porte de 

Christian Lacroix, que desenhou a edi-

ção especial do Chivas 12 anos de 2010. 

"Escolhemos estilistas que represen-

tem os mesmos valores que a nossa 

marca", avalia Bruno Correa, gerente 

da Pernod Ricard. "Chivas foi sempre 

sinônimo de luxo", ressalta Lacroix. 

Aqui no Brasil as parcerias também 

funcionam bem nas vitrines e gôndolas. 

A estilista Isabela Capeto é uma das 

recordistas. Personalizou embalagens 

de perfumes e velas para a Phebo, do 

grupo Granado, e assinou latas de papel 

higiênico para a Neve. "Agrego valor a 

um produto que não é de moda e o con-

sumidor adquire algo diferenciado. 

Todo mundo ganha", diz a estilista. 

"Nossa marca fala de vaidade e por isso 

a moda foi nossa escolha natural", diz 

Sissi Freeman, diretora de marketing e 

vendas do grupo Granado. Em cinco 

anos o fa turamento da marca dobrou 

graças às parcerias: de R$ 35 milhões, 

em 2005, para R$ 70 milhões, em 2009. 

Esse mesmo sucesso foi obtido com as 

latas assinadas por Isabela para a Neve. 

Aparcería, em 2006, gerou R$ 1,5 m i -

lhão de retorno de mídia espontânea e 

aumentou em seis vezes a venda do 

pacote de 12 rolos. Devido ao sucesso da 

ação, outros estilistas assinaram com a 

marca. Atualmente é a Neon, de Dudu 

Bertholini e Rita Comparato, que 

empresta suas estampas às latas. 

A badalada est i l is ta Adr iana Barra 

t a m b é m desenhou rótulos de vinhos, 

feitos só por mulheres , para a impor-

tadora Vinea. A idéia foi dar u m a 

alma bem feminina , para contrapor a 

vocação mais mascul ina do produto. 

"As empresas estão em busca de u m a 

visão mais moderna para a sua marca, 

querem u m a mente mais criativa, 

u m a nova forma de pensar os seus 

produtos. Em contrapar t ida , temos a 

chance de nos desaf iar e en t ra r em 

um mundo novo, de ter o apoio de 

u m a grande equipe, de encarar o tra-

balho em escala industr ia l e de alcan-

çar um público mui to maior que o 

nosso", defende a estilista. 

Na contramão das tendências, a 

Melissa mostra que a moda também 

pede ajuda de outros setores para se 

tornar mais sedutora. A marca, que se 

destacou por parcerias com os irmãos 

Campana, traz agora modelos criados 

pelo premiado designer Gaetano Pesce. 

Mais acostumado a aconchegar ricos e 

famosos com seus móveis, o italiano 

vai garantir o conforto do andar dos 

descolados com a sua Melissa. 
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