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Goma de mascar, ferro de passar roupa, sabão em pó, celular. Produtos que em 
princípio não têm relação algum com o mundo da moda arrumam uma maneira de 
entrar na passarela. A São Paulo Fash ion Week (SPFW), que acontece de 19 a 25 de 
janeiro, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, é prova deste interesse. 
"O celular está tão associado ao estilo de vida, design e atitude quanto a moda. Por 
isso, estar nos eventos de moda é uma oportunidade imperdível de nos aproximarmos 
desse público seleto, formador de opinião", explica Loredana Mariotto, diretora de 
Marketing de Produtos de Comunicação Pessoal da Motorola. Este será o quarto ano 
que a empresa participará da semana paulista de moda. 
 
Para a Cia. Müller de Bebidas, a decisão de participar do evento semestral teve o 
objetivo de vincular à marca 51 ao glamour das passarelas. Com os olhos da mídia 
internacional voltados para o mercado brasileiro de moda, o investimento da 51 
poderá, inclusive, reforçar a posição no exterior. 
 
Com certo esforço, até sabão em pó pode aparecer na SPFW. "Quem está interessado 
em roupas está interessado em preservá-las, por isso a ligação com sabão em pó é 
direta", tenta justificar Paula Costa, gerente de Omo Cores, que patrocinou a edição de 
inverno do São Paulo Fashion Week de 2001. "Eles podem nem estar pensando nisso, 
mas meu trabalho é surpreender e fixar a marca na cabeça das pessoas", diz. 
 
Outra que tenta justificar sua participação anterior no evento é Renata Moraes, vice-
presidente da Kopenhagen, que em 2003 apoiou o desfile da estilista Glória Coelho. "A 
sinergia com o público é muito grande." Como se não bastasse, este ano a Van Melle 
aproveitará o desfile da grife Iódice para lançar uma bala. Mas já avisa que se trata de 
uma versão com baixas calorias batizada de Alpenlieb. Campeão das parcerias pouco 
prováveis, o estilista Alexandre Herchcovitch já levou às passarelas roupas costuradas 
com fio dental e com a estampa desenvolvida para a linha de cama, mesa e banho da 
rede Zêlo. Celulares Motorola, tinturas Koleston e cadernos Tilibra também já fizeram 
parte de suas coleções. "Minhas parcerias dificilmente se limitam ao desfile", afirma.  
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