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O mundo da moda ganhou a atenção no departamento de marketing de grandes 
empresas. Prova disso é que a 18ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) — 
realizada de hoje ao dia 25 de janeiro, na Bienal de São Paulo —, irá envolver R$ 6 
milhões em patrocínio, R$ 1 milhão a mais do que o evento do ano passado. 
“A Fashion Week é uma opção a mais para se trabalhar a imagem da marca. Bem mais 
do que implementação de vendas propriamente dita”, comentou Marcelo Oliveira, 
gerente de produto de AXE , marca de desodorantes masculinos da Unilever .  
 
Segundo ele, a AXE resolveu investir em torno de R$ 5 milhões em marketing, de 
dezembro para cá. E o SPFW faz parte desta estratégia, por ser um espaço em que é 
possível aliar a imagem de modernidade ao conceito do produto AXE Compact, 
novidade da Unilever. “Marca jovem, conceito urbano, diversão e sedução são os 
conceitos da AXE. Por isso, resolvemos patrocinar a grife British Colony , do estilista 
carioca Maxime Perelmuter, presente no SPFW”, ressaltou. 
 
Única operadora móvel presente em todos os estados, a TIM também resolveu fazer 
parte do mundo fashion. Patrocinadora master do Fashion Week este ano, a empresa 
afirma investir 20% do total da verba de mídia (não divulgada), em construção de 
marca. O restante é aplicado em publicidade de serviços, produtos e varejo.  
 
De acordo com James Rubio, diretor da TIM, o apoio da marca ao evento de moda 
prevê aliar a TIM a uma experiência mais ampla, que além de moda apresente ao 
público espaços culturais, como exposições e exibição de filmes. “Queremos que 
nossos clientes lembrem-se da TIM em momentos prazerosos”, disse ele.  
 
Para atendimento e melhor posicionamento estratégico, a empresa já investiu no País 
algo em torno de R$ 1 bilhão em infra-estrutura. Já no caso do SPFW, a TIM prefere 
não abrir o valor do patrocínio, estratégia adotada pela maioria das patrocinadoras do 
evento. Ainda assim, a companhia afirma ter criado um espaço para receber cerca de 
300 pessoas por dia durante os desfiles. No lounge, ambientado pela Tátil Design , 
deverão acontecer workshops e exposição de peças da designer de jóias.  
 
Como patrocinadora do Fashion Week desde 2001, a Motorola acredita que o evento 
sirva como vitrine para o lançamento de produtos e fortaleça a idéia de que hoje o 
celular é algo utilizado até como acessório de moda. 
De acordo com Fernando Ambrósio, gerente de marca da Motorola , “quando falamos 
de design de celulares, os eventos de moda são perfeitos para o lançamento de 
produtos, que estão virando acessórios, com capas, cores personalizadas e softwares 
de alta tecnologia”, declarou.  
 
A empresa também não revelou a quantia investida no evento, mas garante que o 
SPFW faz parte de uma série de ações voltadas a fortalecer o conceito dos produtos 
junto aos usuários, que vivem em busca de inovações e qualidade. 
Por falar em inovação, a Internet virou moda no que se refere a informações minuto a 
minuto nas passarelas. Bom para o provedor iG (Internet Generation), que fechou 
parceria com os organizadores do SPFW e se tornou o provedor do site oficial do 
evento. O investimento é da ordem de R$ 400 mil. 
 
Flávia Hecksher, gerente de marketing do iG, diz que a proposta é levar aos 
internautas aficionados pelo mundo da moda, o maior número de dados e informações, 



bem como a transmissão dos desfiles ao vivo, via internet e por celular, com vídeo e 
fotos para download.  
 
A única bebida alcoólica a integrar o evento, a Cachaça 51 também quer associar sua 
marca ao mundo dos ‘moderninhos’. Os investimentos de marketing da 51 para o 
mercado internacional devem alcançar a casa de R$ 35 milhões este ano. A meta é 
exportar mais de 150 mil dúzias da tradicional cachaça, ou cerca de 5% do total 
produzido.  
 
“A idéia é incluir a marca 51 em eventos importantes como a Eurocopa e o Festival de 
Cannes”, declarou Luiz Müller, diretor-geral-comercial da Cia Müller de Bebidas , 
produtora da bebida. Para o SPFW, a Cachaça 51 montou dois espaços estratégicos 
para reunir celebridades durante os sete dias de desfiles: um lounge, decorado por Ana 
Maria Vieira Souto, e um bar, sob o comando do restaurante paulistano Colher de Pau .  
O cenário fashion servirá para o lançamento de um novo produto da Cia Müller de 
Bebidas: Frozen 51. Trata-se de uma bebida preparada à base da Cachaça 51, água 
mineral e limão liofilizado (sachê de Caipirinha Mix), resfriado em máquina e ideal para 
ser consumido na hora. Além disso, serão distribuídas mais de 4.000 bolsas com 
brindes. 
 
A Cachaça 51 cresceu em 20% as vendas no ano passado. Seu faturamento foi de R$ 
580 milhões e vende, anualmente, 21,57 milhões de caixas e exporta para Alemanha, 
Itália, Estados Unidos, entre outros. 
Natura , Vicunha , Rhodia , C&A , Melissa , Varig , Nestlé e FedEx também são 
patrocinadores do evento. 
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