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Operadora investirá mais na presença em lojas do segmento do luxo.  
 
Melhor que assistir ao desfile para ver das tendências da nova estação é poder comprar a roupa 
desfilada. Partindo desta verdade universal, a Vivo repaginou sua estratégia em relação a ligação 
da marca com o mundo da moda.  
 
Nesse processo, deixou o posto de patrocinador master do São Paulo Fashion Week (SPFW) que 
ocupava há quatro edições (sem falar das que participou como  Telesp Celular) e está partindo 
para outro momento no mundo da moda. No SPFW, a Claro assume o lugar deixado pela Vivo.  
 
"A presença da Vivo nos eventos de moda tinha o objetivo de mostrar que o celular é também um 
acessório de moda, de tendência. Acredito que essa mensagem já tenha sido bem absorvida pelo 
público, portanto, está na hora de adotar outro discurso para comunicar uma evolução desta 
idéia", explica o diretor de marketing e inovação da Vivo, Luiz Avelar.  
 
A supressão da sua presença nos eventos de lançamento de coleções em São Paulo, Rio de 
Janeiro e outras capitais não implica para a Vivo no abandono do mundo fashion. "Quando se 
contrata a maior supermodelo do planeta, a Gisele Bündchen, a mensagem de que o celular faz 
parte do mundo da moda fica bem clara", aponta Avelar.  
 
"Além disso, a Gisele tem uma imagem que passa por todas as camadas de usuários, enquanto a 
participação na Fashion Week era muito segmentada em formadores de opinião que não tinham 
acesso ao produto durante os eventos", completa.  
 
Para resolver esta questão, a Vivo vai investir mais na sua presença nas lojas do segmento do 
luxo, que tem na paulistana Daslu seu exemplo mais conhecido. "Nestas lojas se atinge o público 
mais afluente o ano todo e permite que os celulares sejam comprados, o que é impossível na 
SPFW."  
 
A mudança de rumo será feita com o mesmo orçamento. "Os recursos que estavam alocados nos 
eventos de moda serão deslocados para a realização de mais eventos de cinema e música. Estes 
permitem maior aproximação com os jovens, que têm maior flexibilidade para utilizar as novas 
funções de dados que as operadoras e os aparelhos oferecem", raciocina Avelar. A intenção do 
executivo é, entre outras coisas, estender a duração do projeto Vivo Open Air.  
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