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O que poderia ser visto 
como uma estratégia temporá-
ria para explorar uma relação 
de amor do consumidor pela 
marca já virou negócio na área 
da moda. Ao menos para algu-
mas companhias. Ter produtos 
que representem o estilo da 
empresa se tornou uma impor-
tante atividade à parte e um 
dos melhores exemplos dessa 
associação é a linha de roupas 
Coca-Cola Clothing, licenciada 
pela Coca-Cola e produzida 
pelo Grupo AMC Têxtil, sedia-
do em Itajaí (SC). A coleção 
brasileira passará a ser comer-
cializada em lojas próprias pelo 
País a partir de 2011.

A história dessa marca, 
genuinamente nacional, teve 
início em 2004, quando o escri-
tório brasileiro criou uma linha 
para ser vendida nas franquias 
da Colcci, do AMC Têxtil, que 
se chamava Coca-Cola by Colc-
ci. Devido ao grande volume 
de vendas, em 2005 foi criada 
a marca Coca-Cola Clothing 
para ser distribuída em diver-
sas lojas pelo País. Atualmente 
mais de mil pontos de venda 
estão autorizados a revender 
os produtos. 

O processo de criação e 
desenvolvimento é feito pela 
estrutura de estilo e design do 
grupo têxtil sob a coordenação 
da estilista Thais Rossiter. As 
quatro coleções anuais trazem 
para o público cerca de 2.600 
peças.

Segundo André Jório, brand 
manager da Coca-Cola Clo-
thing, a parceria é um case de 
sucesso para a fabricante de 
roupas. “A marca Coca-Cola 
possui mais de 250 licencia-
dos, em diversos segmentos, 
em mais de 50 países. No de 
moda, o projeto concebido pelo 
Grupo AMC Têxtil é o único no 
mundo”, explica. O esforço já 
rendeu à empresa, em 2009, o 
prêmio Licensee of The Year, 
reconhecimento máximo do li-
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cenciamento da The Coca-Cola 
Company. Até então, nenhum 
país da América Latina havia 
recebido essa láurea. 

Neste ano, a Clothing pro-
jeta um crescimento de 28%. 
O desempenho pode ser ainda 
maior com a abertura de lojas 
próprias em 2011, primeira-
mente nas cidades do eixo Rio–
São Paulo. A meta é inaugurar 
50 lojas até o ano 2014.  

Para dar suporte à comuni-
cação, a marca traz campanhas 
bem-humoradas e visualmente 
elegantes. As ações seguem o 
DNA da marca que privilegia 
valores como ações diversão, 
música, festa, esporte, além do 
espírito jovem de felicidade. A 
agência responsável é a E21, de 
Porto Alegre. 

Estilo além-fronteiras
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de boxe em diversos países, a 
Everlast chegou ao Brasil em 
2004 inovando ao lançar roupas 
e acessórios fora do segmento 
original. Segundo Ana Claudia 
Costa, diretora de marketing 
da Everlast, antes de iniciar a 
comercialização de seus itens 
no mercado nacional, foi rea-
lizada uma pesquisa por meio 
da qual se descobriu que as 
pessoas buscavam uma marca 
que pudesse aliar o esporte ao 
lifestyle. 

De posse dessas informações, 
a filial brasileira começou a 

desenhar e a produzir desde as 
icônicas luvas e sacos de boxe 
da marca até bermudas, sungas 
e camisas, entre outros artigos. 
As peças são vendidas em todo 
o território nacional por meio de 
lojas próprias ou revendas. 

A ideia deu tão certo que o 
País agora passa a exportar a 
expertise conquistada para ou-
tros locais onde a Everlast está 
presente. Caso da Austrália e 
Chile, que são países nos quais 
os consumidores se identificam 
com o universo do boxe. Hoje, 
a marca é comercializada em 
mais de cem países. A empresa 
reporta que o faturamento de 
2010 deve ficar em torno de 
US$ 419 milhões. 

A Everlast criou uma house 
para cuidar de toda a comu-
nicação da marca, que está 
presente em diversas revistas 
de moda. Além disso, trabalha 
em parceira com a JWT.

Quem também ganhou a 
mídia e espaço no noticiário de 
moda foi a coleção de roupas 
da Chiclets, produzidas por 
Ronaldo Fraga. No primeiro 
semestre deste ano, a empre-
sa fez uma ação na São Paulo 
Fashion Week, parte de uma 
parceria entre a marca de go-
mas de mascar e o renomado 
estilista mineiro. No segundo 
semestre, foi a vez do lança-
mento da coleção. O resultado 
para os consumidores foram 
mais de 20 peças entre roupas 
e acessórios. 

Vinicius Germano, gerente 
de marketing de gomas da Kraft 
Foods, conta que a Chiclets deu 
bastante liberdade criativa ao 
Ronaldo, para que ele criasse as 
peças com seu estilo. “Apenas 
nos asseguramos de que a mar-
ca e seus kits (a caixinha, as 
pastilhas e o logo) estivessem 
presentes no look.” 

O objetivo é expandir a pre-
sença da marca em outras cate-
gorias, ampliando o alcance de 
Chiclets com um tema relevante 

para o target teen: a moda. Na 
ocasião, a agência responsável 
pelas ações de divulgação foi 
a Ideias Customizadas. Por en-
quanto, não estão programadas 
novas coleções, mas a marca 
já avalia novas associações no 
segmento de vestuário.

Jeans
Outra ação nesse sentido foi 

promovida pela Pernod Ricard, 
empresa que representa a famí-

lia de uísques Chivas Regal no 
Brasil. No começo deste ano, 
ela escolheu o estilista Ricardo 
Almeida como embaixador de 
sua marca. Em abril, Almeida 
lançou sua nova coleção de 
inverno, inspirada na essência 
e origem da tradicional bebida 
escocesa. O mais recente fruto 
dessa parceria é uma linha de 
16 jeans desenhados pelo esti-
lista e que está sendo comer-
cializada em seu ateliê. 

De acordo com Bruno Cor-
rêa, gerente do grupo de be-
bidas premium de Pernod 
Ricard, a marca já promove 
parcerias com grandes nomes 
da moda em outros países, 
entre eles Viviane Westwood 
e Christian Lacroix. “Esses 
acordos fazem parte da es-
tratégia da marca que quer se 
associar com ícones de estilo, 
elegância e lifestyle”, define. 
Tais parcerias não têm data 
de validade. E isso vale para 
Ricardo Almeida. 

Coca-Cola Clothing, única licenciada da marca no setor 
de moda, ganha lojas próprias em 2011

O estilista Ricardo Almeida criou jeans para o uísque Chivas, que tem 
parcerias no mundo com nomes famosos do universo fashion

A Everlast do Brasil exportará expertise na produção de 
roupas e acessórios para países como Austrália e Chile

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

MM 1439 pg49.indd   47 9/12/2010   19:58:39

Text Box
Foto

Text Box
Anúncio

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1439, p. 47, 13 dez. 2010.




