
Moda se torna cada vez mais atrativa 

Keila Guimarães 

 

Foi-se o tempo em que a guerra entre atributos técnicos garantia bom desempenho para as 

grandes empresas. A batalha por market share ficou mais subjetiva e companhias 

identificaram a necessidade de criar produtos de desejo e dar grande visibilidade a eles. Não é 

à toa que parcerias com estilistas badalados estejam tão na moda - o universo fashion se 

tornou a plataforma preferida de grandes marcas para dar roupagem premium a seus 

produtos. De fabricantes de eletrodomésticos a laticínios, todos querem um grande designer 

para referendar seus produtos. 

 

"Marcas querem pegar emprestado o que estilistas representam: estão à frente do que é 

tendência, são contemporâneos", afirmou Daniela Khauaja, coordenadora da pós-graduação 

em marketing da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). 

 

Pensando na convergência entre gastronomia e moda, a marca de laticínios Danubio criou 

copos e ecobags estilizados, assinados pelo escritório de Alexandre Herchcovitch. A campanha 

Fashion for Food (F4F), que entrou no ar no início de maio, foi desenvolvida pela Megg 

Marketing Corporativo e é a aposta da companhia para dar nova roupagem à marca. A ação 

entrou para o calendário de promoções da Danubio que, a cada ano, irá convidar um estilista 

para assinar os produtos. "Esse é um jeito diferente da marca repensar seu público, buscando 

target mais jovem", afirmou Robson Abileck, diretor da Megg. Com a ação, a companhia 

pretende saltar das atuais 170 toneladas de requeijão comercializadas anualmente para 242 

toneladas. No total, a ação demandou R$ 1,1 milhão em investimentos. 

 

"A Danubio sempre fez copos decorados, mas nunca havia atribuído a nenhum designer. Ela 

quer agregar valor a seu produto e usa esse artifício. Para o escritório de Herchcovitch 

também é interessante a parceria, porque um reverencia o outro", apontou Abileck. 

 

Herchcovitch, aliás, é um dos estilistas mais versáteis para emprestar seu nome a produtos 

diversos, mostrando-se um verdadeiro camaleão na hora de licenciar suas marcas, que estão 

no portfólio da InBrands. O estilista já assinou cadernos da Tilibra, papel de parede da 

Tok&Stok, estampa para curativos da Band-Aid e telas de celular da Motorola. 

 

ESTILO 

 

A norte-americana HP também pegou carona no mundo fashion. Nos últimos dois anos, fez 

parcerias com a norte-americana Vivienne Tam e com a brasileira Simone Nunes, escolheu as 

passarelas para lançar notebooks e encomendou coleções exclusivas inspiradas em seus 

produtos. Desde 2009, é patrocinadora oficial do São Paulo Fashion Week, o maior evento de 

moda do País. 

 

Para a companhia, explorar o universo da moda traz diferenciação para seus produtos. 

"Queremos promover tecnologia assinada com design e estilo. Moda está ligada à inovação, 

por isso, decidimos utilizá-la como plataforma", afirmou Anna Freitag, gerente de marketing e 

comunicação do grupo de imagem e impressão da HP Brasil. 

 

Para Daniela, da ESPM, a crescente procura por nomes como Glória Coelho (que 

esporadicamente empresta seu nome à Electrolux), Reinaldo Lourenço (que há sete anos 

assina coleções de esmalte da Risqué) e Iódice (que já fez parceria com a H2O! e, neste ano, 

assinou com a Batavo) reflete a profissionalização do setor e o crescimento de nomes 

brasileiros na moda. "Com a popularização do mundo fashion, esse universo tornou-se 

interessante para as marcas, que veem a oportunidade de dar mais visibilidade a seus 

produtos. A associação com moda está relacionada à melhoria da imagem da marca", 

declarou. 

  

FAST FASHION 

 



Outro segmento que faz uso constante de grandes nomes da moda são as redes de fast 

fashion. Lojas de departamento europeias, como a espanhola Zara e a escandinava H&M, 

popularizaram o artifício de buscar estilistas renomados para assinar coleções limitadas com 

preços acessíveis. De olho no fascínio que grandes grifes exercem entre consumidores de itens 

de luxo e preocupadas em como levar produtos aspiracionais à população da base da pirâmide, 

lojas de departamentos do Brasil também abraçaram o artifício. Redes como C&A e Riachuelo, 

no último ano, trouxeram peças desenhadas por Stella McCartney, 

  

Cris Barros e Oskar Metsavaht. No início de 2011, a C&A trouxe a cantora Christina Aguilera ao 

País para o lançamento de uma linha assinada por ela. 

 

A adesão de estilistas ao fast fashion é benéfica para os dois lados: enquanto grandes redes 

atraem público com maior tíquete médio, os designers popularizam seu nome entre público 

que, normalmente, não teria acesso aos itens aspiracionais que desenham. O grande impasse 

é encontrar oportunidades que não descaracterizem marca, tornando-a menos "nobre". "É 

oportunidade, mas passa pela análise do que cada um quer para sua marca", alertou Daniela. 

 

 
 

Lista de patrocinadores cresce 

Keila Guimarães 

 

Se moda é um universo interessante para diferenciar produtos, o São Paulo Fashion Week, 

uma das cinco maiores semanas de moda do mundo, é uma grande plataforma de ativação. 

Em sua 31a edição, realizada na semana passada, o evento quase dobrou o número de 

patrocinadores e registrou a entrada de 10 novas marcas.  

 

Em janeiro, na edição de verão, eram 14. Nesta, foram vendidas 24 cotas de patrocínio. 

Enquanto Seda, Rexona e Marles deixaram a semana de moda, Chilli Beans, Risqué, Oi FM, 

Philips, Nestlé, Mini e OC anunciaram apoio a esta edição. Segundo o grupo Luminosidade, 

organizador do SPFW, são investidos anualmente R$ 19 milhões em permutas de espaços 

publicitários e de horas de programação relacionadas ao evento, que tem custo de R$ 15 

milhões. 

 

O Boticário, pela segunda vez patrocinador máster, escolheu o evento para ativar sua linha de 

maquiagem premium Make B. Criada no final de 2010, ela foi o resultado de reestruturação da 

antiga O Boticário, e nasceu com o propósito de acompanhar as tendências ditadas pela moda, 

explicou Andrea Motta, diretora executiva de marketing e vendas do grupo. "Escolhemos o 

SPFW porque a Make B. é nossa marca que fala com o mundo da moda. Ela estava chegando 

ao mercado e vimos oportunidade de complementação com o patrocínio", apontou. 

 

Em um lounge de 680 m2, foram oferecidos minicursos gratuitos de automaquiagem e os 

desfiles foram transmitidos ao vivo para o público que circulava no espaço. Na parte central do 

lounge, foram montadas dez ilhas de maquiagem, com profissionais à disposição do público 

para produção e retoques durante o evento. A marca também realizou desfile exclusivo com 

André Lima e colocou o produto à disposição dos maquiadores nos backstages. 

 

Já o Mini, modelo premium da  BMW,  fez  parceria com as marcas Amapô e V.Rom, em sua 

primeira ação como patrocinadora oficial da semana de moda. 

 

Para os modelos Mini Countryman e o esportivo Mini Cooper, foram criadas instalações com 

looks exclusivos das grifes, inspiradas nos carros. Martin Fritsches, diretor de vendas e 

marketing da Mini no Brasil, acredita que a parceria com o SPFW dá visibilidade aos produtos, 

lançados há dois anos no País, e é estratégia para garantir penetração nacional. "O Mini é um 

carro urbano, muito desejado por arquitetos e estilistas. Acreditamos que ele tenha tudo a ver 

com o SPFW. Essa é uma ação principalmente de imagem e de marketing, para popularizar a 

marca", afirma. 

 



A unidade da Mini no Brasil é a que mais vai crescer entre as operações globais, acredita o 

executivo. A expectativa é de que haja aumento de 70% no volume de vendas neste ano e que 

a unidade feche 2011 com 20 concessionárias, ante as três que possuía no ano passado. 

 

A Batavo Natura Soja, por sua vez, anunciou parceria com a grife Iódice, de Waldemar Iódice, 

e com a apresentadora Adriane Galisteu. A marca de bebidas refrigeradas criou área VIP para 

o desfile da Iódice, distribuiu gift especial para os convidados e ofereceu sessões rápidas de 

massagem, além de degustação da linha no backstage da grife. 

 

Fonte: Propmark, São Paulo, 20 jun. 2011, p. 39.  


