
O primeiro dia, nas palavras da própria 
autora, foi totalmente por acaso e sem 
pretensões. "Era 2007, coloquei uma 
produção que achei bacana, um amigo 
me fotografou, criei o blog e postei a 
foto", conta a publicitária mineira Cris 
Guerra, 40 anos, lembrando o nasci
mento do Hoje Vou Assim. 

Três anos depois, o sucesso do blog ti
rou Cris da publicidade e virou símbo
lo de um fenômeno que tem sacudido o 
mercado brasileiro: a febre dos blogs de 
moda, que explodiram na rede e ganha
ram o status de nova menina dos olhos 
de grandes marcas como Renner, C&A 
e Corello. 

Com 48 mil visitantes únicos e 125 
mil visitas mensais, o Hoje Vou Assim 
rendeu a Cris sete mil seguidores no 



Twitter e campanhas que a fashionis-
ta fez para grifes como Luiza Barcelos 
e Iódice, o movimento "Sem Tabaco, 
100% Fashion", do Centro de Câncer de 
Brasília, e para um editorial da revista 
da Renner. 

Renderam também centenas de peças 
de roupas, sapatos, joias e acessórios 
enviados por centenas de marcas, todas 
ávidas para ter seus produtos estampa
dos na vitrine 2.0 de seu blog. 

"Sou uma mídia para elas, um outdo-
or humano", diz a blogueira. "A diferen
ça é que só exibo o que gosto, e quando 
apareço usando algumas dessas mar
cas, é como se eu desse o meu aval. O 
efeito disso não tem preço - é mais forte 
que uma publicidade em uma modelo, 
porque sou uma mulher real usando a 
marca. Se você me procurar na rua, vai 
ver que estou de fato usando a roupa 
que está no blog. É vida real." 

Seu público é 95% feminino, 85% com 
ensino superior, e quase a metade tem 
de 24 a 40 anos. A maior parte das leito
ras vem de Belo Horizonte, São Paulo e 

Rio de Janeiro, além de outras capitais 
brasileiras e cidades do Sul e Sudeste. 

"Curto moda desde adolescente, mas 
só entendi que isso era uma virtude 
quando parei de me culpar por com
prar muito e passei a ver isso como um 
gosto, um prazer, uma potencialidade", 
lembra Cris. "Em 2008, com um ano de 
blog, a moda virou trabalho pra mim. A 
internet está fazendo a moda repensar 
sua dinâmica." 

O relacionamento com as marcas está 
cada vez mais profissional, ela conta. 
"Cada vez mais marcas entendem que 
sou um veículo interessante para o re
lacionamento delas com o consumidor, 
e cada vez mais elas entendem que isso 
tem um preço. O blog hoje é um negó
cio, e eu ofereço um trabalho de qua
lidade." 

Marca tradicional, com 45 anos de 
mercado, a Corello apostou alto no bur
burinho dos blogs de moda: fez uma 
campanha com dez blogueiras que an
dam bombando na internet, como Ca
mila Coutinho, Lala Rudge e Mariah 
Bernardes, que foi para Vogue, Caras, 
Quem Estilo, Elle, IstoÉ, Glamurama e 
Fashion TV. Na Vogue, a grife colocou 
um encarte de 12 páginas estrelado pe
las novas modelos 2.0. 

"No começo, o pessoal [o cliente] fa-
lava: 'Mas isso não é moderno demais? 
Tudo bem fazer uma ação com bloguei
ras, mas uma campanha?'", conta Alice 
Ferraz, diretora criativa da Ferraz Inte
ligência de Moda, a agência da Corello. 
"Depois que ela foi lançada, tiveram fila 
de espera pelos clogs." 

Para Alice, centrar fogo nas bloguei-



ras é mudar a relação do cliente com a 
marca. "É diferente de fazer propagan
da na internet. Nos blogs, elas postam o 
look e dão o parecer delas. Cada uma é 
formadora de opinião num nicho peque
no, e é superespecializada numa coisa. 
Você não dá um tiro de canhão, dá um 
monte de tirinhos", compara. "Tem es
malte que esgota antes de o filme ser 
lançado e de chegar à TV, por causa do 
buzz dos blogs." 

No caso da Corello, o objetivo era 
rejuvenescer a marca e ampliar o seu 
público, formado por mulheres que tra
balham, de 20, 30 ou 40 anos. A aber
tura de loja na rua Oscar Freire, meca 
fashion de São Paulo, foi parte dessa 
estratégia. Investir na relevância e no 
apelo das blogueiras também. 

"Tem blog para o público AA, A, B, 
para as roqueiras, as patricinhas, as 
modernas com dinheiro, as modernas 
com menos dinheiro. E algumas delas 
já estão falando com as consumidoras 
da classe C. Tem uma blogueira para 
cada geração também, e aí faz sentido 
para você, porque o blog de moda pre
cisa ter proximidade e ser pessoal", diz 
Alice, explicando o sucesso das moças 
na atual cena fashion. 

a última São Paulo Fashion Week, que 
aconteceu em junho, quando a consul
toria E.Life fez estudo para analisar o 
boca a boca sobre o maior evento de 
moda do País nas mídias sociais. Foi 
possível detectar, por exemplo, as di
ferenças de público, comportamento e 
impacto entre o Twitter e os 110 blogs 
segmentados mapeados. 

"O público de moda, no Twitter, é ma
ioritariamente jornalista. Esses profis
sionais foram responsáveis por 52,5% 
dos comentários sobre a SPFW no perí
odo. Já nos blogs, 89,1% eram entusias
tas de moda e apenas 6,4%, jornalistas", 
conta Manuela Thamani, gerente de no
vos negócios e analista da consultoria. 
"Fãs de moda são muito, muito ativos 
nos blogs." 

Outra diferença entre as mídias: nos 

blogs, os comentários eram mais apro
fundados e qualificados, diz a analis
ta. No Twitter, mais superficiais, com 
grande repercussão para personalida
des que marcavam presença no evento, 
como a socialite Paris Hilton, que desfi
lou pela Triton. 

"Para promoção, o Twitter entrega 
mais resultados. Agora, o que pode ge
rar uma bola de neve e oferecer mais 
impacto para uma marca de moda são 
os blogs, que investem na informação 
e repercutem esse conteúdo", compara 
Manuela. 

Para turbinar o lançamento de seu e-
commerce, a Lojas Renner fez uma ação 
com 30 blogueiras brasileiras, que rece
beram vouchers para conhecer em pri
meira mão a nova coleção da marca e 
experimentar as peças que quisessem. 



"A opinião delas é muito bem ava
liada pelo público, e elas são sinceras 
- há uma transparência no que elas 
fazem, e isso traz credibilidade", diz 
Simone Donida, gerente de comunica
ção da Lojas Renner, que investiu R$ 
5 milhões no lançamento de sua nova 
loja virtual. A empresa calcula que o 
faturamento será similar ao de uma de 
suas 126 lojas físicas. 

Na primeira fase do projeto de lança
mento, foi coletada por e-mail uma base 
de 40 mil cadastros, obtidos em cinco 
dias. Na segunda, em um pocket-laun-
ch, a base e as blogueiras experimen
taram a loja virtual, que ganhou nave
gação por filtros - dá para fazer buscas 
por preço, marca, cor e tamanho. 

"A Renner tem forte em seu DNA a 
cumplicidade da mulher. Mas a mu
lher mudou: hoje ela é mais ágil, tem 
menos tempo. Estamos trazendo uma 
alternativa cômoda e prática para essa 
mulher que não tem tempo", diz Simo
ne, contando que o foco da empresa são 
as mulheres de 18 a 39 anos, faixas de 

consumo A e R, com forte poder de de
cisão de compra. "Com o e-commerce, 
talvez a gente consiga trazer mais pú
blico masculino. E estamos trabalhan
do forte com segmentações, que é o que 
a internet permite." D E P O I S D O B U Z Z , F I L A N A P O R T A D A L O J A 

Victoria Reckham, a ex-Posh Spice e 
mulher do jogador David Beckham, 
agora estilista, lançou sua coleção de 
primavera/verão trocando ideias com 
seguidores no Twitter. A Vogue italia
na colocou nas bancas edição com capa 
e editorial em 3D. Em sua loja na rua 
Oscar Freire, a Zoomp veiculou vídeos 
num adesivo viquit, que, colado ao v i 
dro, reproduz as imagens em sua face 
transparente. Com o universo da moda 
estourando nos meios digitais, nada 
mais natural que empresários jovens 
e das antigas vejam a rede como nova 
ferramenta-chave para seus negócios? 

"A internet é o principal pilar da loja", 
diz Fabiana Justus, proprietária da Pop 
Up Store, que abriu as portas há um ano, 
na Oscar Freire. "Não fazemos campa
nha off-line, nem catálogo, mandamos 
tudo por e-mail e colocamos as novida
des no site, o que gera um fluxo grande 
de acessos. Também temos blog, que eu 
mesma faço, e produzimos vídeos, que 
vão para o Pop Up TV." 

Em agosto, a grife lançou sua loja onli
ne e coleção nova, com ação que reuniu 



15 blogueiras influentes. Elas escolhe
ram, em primeira mão, o que iam usar 
no lookbook e também participaram do 
evento de lançamento. 

"A Pop Up estourou quando elas co
locaram nossas peças nos seus blogs, e 
cada blogueira tem o seu público. Com 
o buzz dos blogs, nossas bolsas de mole-
tom, por exemplo, esgotaram. Tinha até 
fila na porta da loja depois do evento", 
conta Fabiana. 

Em um mês, a versão online da Pop 
Up teve 40 mil acessos, e hoje represen
ta 10% das vendas totais da empresa - a 
meta é chegar a 30%. No final de outu
bro, seria aberta a segunda loja física, 
no Shopping Pátio Higienópolis. A grife 
pretende ampliar suas fronteiras para 
além da web, chegando com mais força 
ao mobile e a plataformas como o iPad. 

"Para o meu estilo de negócios, não dá 
para ficar fora da internet", diz Fabia
na. "O nosso público é antenado, gosta 
de estar conectado, mesmo as nossas 
consumidoras mais velhas. Mas a re
lação com o mundo digital talvez seja 
diferente para as marcas tradicionais, 
que têm outro target." 

Nem tanto. Diversas marcas tradi
cionais também estão embarcando na 
onda da moda 2.0, a exemplo de Renner 
e Corello. Em outubro, a C&A lançou o 
Fashion Blogs TV, programete produzido 
para internet que, em cada edição, trata 
de um tema relacionado à moda, com 
uma ou mais blogueiras diferentes. 

Conduzida pela DM9DDB e produzi
da em parceria com a Bizarre, que faz 
o conteúdo do blog Tá na Vitrine, Tá 
na C&A e o Twitter da rede, a ação se
lou a era cibernética da empresa. Para 
Cristian Mazero, diretor de criação da 
DM9DDR, a internet assume papel cada 
vez mais fundamental para esse mer
cado. "Com maior presença de veículos 
especializados e a proliferação dos blo
gs de moda, os consumidores se infor
mam mais sobre o assunto pela rede, 
que serve como fonte de informação, 
inspiração e consultoria de moda", diz. 

Segundo a C&A, que não tem porta-
voz, os blogs traduzem a informação 
"de uma maneira legal e acessível, 

aproximando a moda das pessoas e a 
democratizando, o que vai ao encontro 
do nosso posicionamento de democrati
zar a moda". 

Com blog, Twitter, brand channel no 
YouTube e, agora, programas com blo-
gueiras veiculados na internet, a mar
ca aderiu de vez à nova ordem fashion. 
O foco é interação com as consumido
ras e relacionamento com formadores 

de opinião do meio. Uma das recentes 
ações digitais bem-sucedidas da C&A 
foi "Conquiste o coração da Beyoncé" -
o participante que conseguisse o maior 
número de cliques no link de divulga
ção, usando as redes sociais, ganhava 
acesso a um código exclusivo para ga
nhar o coração de cristal usado no filme 
pela estrela pop. Em dez dias, quase 350 
mil cliques nos links espalhados pela 
web foram registrados. 

O S N O V O S F O R M A D O R E S D E OPINIÃO 

Junto com o buzz e a relevância con
quistados por blogs, redes sociais e 
vídeos online, o boom da moda digital 
vem respaldado também pelo cresci
mento do e-commerce no Brasil. De 
marcas grandes a novatas, todos que
rem faturar vendendo roupas, sapatos e 
acessórios pela internet. 

A Marisa investiu aproximadamen
te 1,5% das vendas de sua loja virtual 
na modernização do site www.marisa. 
com.br, que ganhou um serviço paten
teado e pioneiro. O sistema Sua Medida, 
espécie de provador virtual, permite 
a compra online de peças a partir das 
medidas de cada usuário. O cliente tam
bém pode montar seu look de forma in
terativa, vendo as combinações das pe
ças e compartilhando o resultado com 
outras pessoas. Todas as compras feitas 
na loja virtual podem ser trocadas, se 
necessário, em qualquer uma das uni
dades físicas. 

A loja virtual representa 0,7% da re
ceita total da Marisa, o que equivale a 
uma loja de médio porte. Segundo Thia-
go Pereira, gerente de e-commerce da 
rede, o investimento foi grande também 
em pesquisas e adaptações na produ
ção das peças. "Queríamos trazer um 
site com alto nível de desempenho, fácil 
navegabilidade e design moderno para 
nossos clientes", diz. 

Outros serviços disponíveis no site 
Marisa Online são a Compra Rápida, em 
que o cliente seleciona, na vitrine virtu
al, as peças pelas quais tem interesse e 
vai direto para o check out, agilizando 
a compra; a Compra Casada, ferramen
ta que indica peças coordenadas e looks 

http://www.marisa
http://com.br


montados/comprados por outros consu
midores, listando os hits da temporada; 
e o Chá de Lingerie, área onde é possí
vel cadastrar listas de presentes. 

Os cerca de 800 mil visitantes úni
cos do site geram uma visualização de 
17 milhões de páginas mensais. Desde 
o seu lançamento, em agosto, mais de 
7.500 looks foram montados, e aproxi
madamente 64 mil clientes usaram o 
sistema virtual de medidas. 

Segundo a rede, a cliente virtual da 
Marisa é mulher, tem entre 25 e 49 anos 
e a maioria pertence às classes B e C. Os 
homens também compram e já repre
sentam 14% das vendas online, apesar 
de somarem, no cadastro, 35% da base. 
A internauta gosta de navegar e visua
lizar as peças da nova coleção, ofertas, 
promoções - e decidir se vai efetuar a 
compra na loja física mais próxima ou 
no computador. 

"A internet passou a ser uma nova pos
sibilidade de negócios para as marcas, e 
a tendência é que esse mercado siga cres
cendo nos próximos anos", diz Olivier 
Grinda, CMO (chief marketing officer) 

do BrandsClub, ou-
tlet virtual que vende 
peças de 600 marcas 
com desconto médio 
de 70%, apenas para 
membros. O executivo 
cita o crescimento do 
e-commerce no Bra
sil como gatilho para 
esse redesenho do mo
delo de negócios - em 
2000, o País tinha um 
milhão de comprado
res online, número 
que pulou para 17,5 
milhões em 2010. 

Com dois milhões 
de membros, a empre

sa tem como meta de faturamento para 
este ano chegar aos R$ 100 milhões. O 
clube virtual tem hoje mais de cem mil 
seguidores no Twitter e trabalha com 
blogs como o Sem Paletó e o Moda Para 
Usar. 

"Como uma empresa de moda na in
ternet, temos uma ótima relação com os 
blogs, pois eles são os grandes forma
dores de opinião atualmente no mundo 
fashion", diz Grinda. "As novas tendên
cias passam e, às vezes, até são lança
das nestes canais." 

E - C O M M E R C E A Q U E C E 0 M E R C A D O 
O BrandsClub comercializa grifes gi
gantes como Adidas, Polo Ralph Lauren, 
Guess, Puma e Tommy Hilfiger, mas, 
em sua vitrine online, marcas menores 
também podem alavancar os negócios. 

"A gente desconhecia o mercado de 
compras pela internet, e ele nos surpre
endeu. Percebemos que podemos am
pliar o nosso público-alvo. A internet 
transformou a moda num jato de possi
bilidades", diz Viviana Ximenez, sócia 
e proprietária da grife Vi and Co, qua-

tro anos de mercado, que começou num 
prédio acanhado do Itaim, bairro nobre 
de São Paulo. 

O foco são meninas jovens e mulheres 
que buscam conforto e praticidade - a 
marca trabalha principalmente o loun-
gewear, peças confortáveis para usar 
no dia a dia. "Antes, atingíamos apenas 
a cidade de São Paulo. Hoje, vendemos 
peças para todo o Brasil", compara Vi
viana. "A internet abriu as portas para 
uma nova quantidade de clientes, que 
buscam esse tipo de produto e não ti
nham acesso à nossa marca." 

No Brand Day, evento do outlet que 
dura de 48 a 72 horas, a Vi and Co tra
balha com mil peças - em média, 80% 
delas são vendidas. "Com as ações di
gitais, podemos expandir nosso negó
cio sem fazer grandes investimentos. A 
tecnologia está cada vez mais próxima 
da moda, e o digital pode, num futuro 
breve, ser nossa maior fonte de receita 
dentro da empresa", analisa Viviana X i 
menez. 

Depois de abrir sua segunda loja fí
sica, nos Jardins, a grife planeja, para 
2010, inaugurar mais dois espaços e 
criar seu próprio e-commerce para fa
cilitar ainda mais a compra de seus pro
dutos. A ideia é atender as clientes que 
acessam o website da marca de todas as 
partes do país e logo depois ligam, para 
comprar via telefone alguma peça. 

Para André Carvalhal, gerente de ma
rketing da grife Farm, a maior contri
buição da web 2.0 à moda foi conseguir 
democratizá-la. "A informação está 
correndo solta nos blogs, nos sites espe
cializados, nos sites amadores, tudo em 
tempo real, para quem quiser acessá-la. 
E as marcas estão descobrindo o poder 
de formar a sua personalidade e de se 
posicionar no mercado com o uso das 
mídias digitais", diz. 
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