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O lançamento de coleções nas lojas tem sido um bom motivo para que os shoppings 
abusem de promoções e inovem para chamar a atenção de seus clientes.  
A tendência, ultimamente, é transformar praças de alimentação e estacionamentos em 
verdadeiras passarelas para que artistas, modelos e atletas desfilem as peças que 
estão à ven-da pelos corredores dos centros de compras. Uma coisa é certa: o público 
que vai a um evento como este faz crescer em quase 20% as vendas em apenas um 
dia.  
 
"Uma gritaria enorme"  
 
A arma utilizada pela maioria dos shoppings que realizam estas semanas de moda e 
estilo faz com que pessoas que nunca tiveram contato com desfiles de moda se 
acostumem com esta nova realidade. Foi o que aconteceu na semana Use Moda do 
NorteShopping. Maior centro de compras da Zona Norte do Rio, o NorteShoppingg 
investiu R$ 450 mil para realizar os desfiles no meio do último piso de estacionamento 
e levou para as passarelas galãs da novela das oito, como Erik Marmo e Rafael 
Calomeni, respectivamente o Cláudio e o Expedito, de Mulheres Apaixonadas."Fiquei 
impressionado. Quando anunciaram meu nome, foi uma gritaria enorme. Este tipo de 
iniciativa aproxima o público da moda e acaba por realizar sonhos dessas pessoas que 
não têm acesso aos desfiles", comentou o ator Rafael Calomeni, entre uma entrada e 
outra.  
 
Revelação das tendências  
 
Desfilando grifes como Elle et Lui, Adidas, Sandpiper e Borelli, o ator, que começou a 
carreira como modelo há oito anos, causou histeria quando entrou na passarela do 
NorteShopping. "Ao mesmo tempo, essas pessoas estão tendo contato com a moda e 
vendo o que é tendência e que está nas vitrines do NorteShopping", disse o diretor de 
marketing da Egec, Marcelo Araripe. Segundo ele, cerca de mil pessoas estavam 
presentes ao primeiro desfile da noite. E é realmente instantâneo. Mal acaba o desfile, 
as lojas que apresentaram seus produtos ficam cheias. "Notamos uma procura maior, 
claro. São quase 70% a mais em relação aos dias normais. Especialmente no sábado 
seguinte ao desfile. A procura pelas peças desfiladas é muito grande", informou 
Marcelo Ferreira Soares, sub-gerente da loja Sandpiper.  
 
"Eu vi no desfile"  
 
O interesse pelas peças parte, muitas vezes, do modelo que está desfilando. O ator 
Rafael Calomeni, por exemplo, levou para casa o par de tênis Adidas que desfilou."Para 
a loja é uma grande promoção, ainda mais em se tratando de um ator da novela das 
oito. Colocamos até a peça na vitrine e notamos que muita gente veio procurar por 
ela, além de outras peças apresentadas. A frase mais ouvida era "ah, eu vi no desfile e 
queria experimentar". Essa iniciativa do shopping faz com que o público se aproxime 
mais da moda, conta Selma Breves, supervisora da loja Adidas.  
 
Vinte modelos  
 



Calomeni fez companhia para mais vinte modelos profissionais que desfilaram marcas 
menos conhecidas que dificilmente estariam presentes em uma semana de moda e 
estilo como a Fashion Week ou o Fashion Rio.  
Lojas como M.Martin (que vende roupas de cama, mesa e banho), Control, Scrap e o 
supermercado Carrefour, que apresentou roupas para jovens.  
 
kicker: Galãs das novelas da televisão ajudam a esquentar as promoções  
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