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Grandes empresas continuam a patrocinar eventos. 
 
O mundo da moda pertence a uma atmosfera de glamour e fama, ao mesmo tempo que dita 
comportamentos e modos de consumo. Em busca desses atributos, cada vez mais empresas 
tentam associar suas marcas à moda. De meros coadjuvantes, patrocinadores se tornam estrelas 
principais de desfiles e coleções, utilizando os eventos que, no Rio e em São Paulo, ajudam a 
colocar o Brasil no calendário da moda mundial. 
 
Pela segunda vez, a operadora de celulares Oi é patrocinadora master da semana de moda 
Fashion Rio, que vai até sábado no Rio de Janeiro. Segundo Alberto Blanco, diretor de marketing 
do Grupo Telemar, do qual a operadora de telefonia celular faz parte, os aparelhos celulares se 
tornaram objetos de moda, verdadeiros acessórios. O orçamento de marketing da empresa para 
este ano é focado em três plataformas (moda, música e esportes) e chega a R$ 30 milhões.  
 
"Entramos na moda para ficar, queremos nossa marca associada as novas tendências. Em 2005, o 
projeto começou com o patrocínio master do Fashion Rio e a Oi Fashion Tour. Outra ação é a 
associação com a Sandpiper, no desenvolvimento da coleção Oi Connection", lembra o executivo, 
apresentando o recurso Oi Som na Linha como o lançamento para o evento de moda carioca. 
 
Parceira da Oi no lounge do Fashion Rio, a fabricante de celulares Motorola também participa de 
eventos de moda espalhadas em todo o País. Claudia Collaferro, diretora de marketing, destaca a 
importância destes eventos como momento de lançamento de produtos. 
 
Design é o principal atributo de celulares  
 
"O celular está se consolidando como objeto de moda, um acessório que combina com a roupa, 
então aproveitamos estas ocasiões para fazer lançamentos de aparelhos onde o design é o 
principal destaque. A Motorola hoje é líder em design de celulares, um objeto que também agrega 
tendências", afirma. 
 
Para esta edição do Fashion Rio, as novidades da Motorola são o PEBL, celular de linhas 
arrendondadas, inspirado nas formas da natureza e com mecanismo de abertura automática, 
abrindo seu flip com um simples toque. Também foram apresentados os novos aparelhos da linha 
RAZR V3, nas cores prata, preto e rosa.  
 
"Nestes eventos, os formadores de opinião têm a oportunidade de experimentar os produtos, 
antes mesmo de ir para as lojas. O investimento feito para participar e realizar eventos como 
este, estabelecer parcerias com estilistas e lançamento de produtos dentro do segmento de moda 
responde por 40% do orçamento de marketing", disse Claudia.  
 
O professor Eduardo França, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Rio), destaca o 
caráter comportamental deste tipo de ação. O produto, segundo ele, nem precisa ser diretamente 
ligado a moda, mas deve refletir o estilo de vida de quem se interessa pelo segmento.  
 
"Empresas que se associam a eventos de moda como a São Paulo Fashion Week ou Fashion Rio 
passam uma imagem de modernismo, lançando de tendências mais conceituais. Uma tabacaria, 
por exemplo, poderia criar um lounge em uma festa ligada à moda, mesmo não sendo 
diretamente ligada à moda, mas apostando no estilo de vida", pontua França.  
 
O Grupo Multiplan, que administra a maior rede de shoppings do Brasil, incluindo o Barra 
Shopping, no Rio de Janeiro, e o Morumbi Shopping em São Paulo, investiu R$ 800 mil no 
patrocínio do Fashion Business, braço de negócios da semana de moda, que ocorre paralelamente. 



Um estande foi montado pela empresa na entrada do evento como área de convivência e para 
fechar novos negócios.  
 
"Somos patrocinadores master do Fashion Business e, por trabalharmos com moda, nossa marca 
deve estar ligada ao lançamento de tendências, que acontece em eventos assim. Outro foco está 
no relacionamento com as novas marcas que surgem a cada ano: criamos oportunidade para que 
elas estejam nos shoppings", explica Luiz Alberto Quinta, diretor-superintendente da Renasce, 
empresa do Grupo Multiplan responsável pela administração dos shopping centers.  
 
Além de relacionamento com seus clientes, o grupo usará seu espaço para o lançamento das 
expansões de quatro malls: Morumbi Shopping e Anália Franco, em São Paulo; Park Shopping, em 
Brasília; e Galleria, em Campinas (SP). Os investimentos chegam a R$118 milhões. 
 
Mattel leva Barbie a evento  
 
Ícone de moda, a boneca Barbie está presente no Fashion Rio, com o espaço Barbie Fashion 
Fever, no qual os visitantes poderão interagir com o universo da boneca da Mattel, produzindo-se, 
maquiando-se e tirando fotos. Erica Giacomelli, gerente sênior de licenciamento da empresa, 
lembra que o objetivo com a ação é estar próximo das consumidoras do produto.  
 
Já a American Express, administradora de cartões, incluiu em seus patrocínios de Verão os 
desfiles do estilista Ricardo Almeida e Iódice, na São Paulo Fashion Week, que ocorre ainda neste 
mês. O projeto inclui facilidades de pagamento para os associados do cartão na compra de 
produtos em grifes.  
 
"Estamos investindo na parceria devido à credibilidade e importância da Iódice no setor da moda. 
É também uma oportunidade para agregarmos mais um benefício exclusivo aos nossos 
associados", detalha Fernanda Hara, gerente de marketing da American Express. 
 
Apesar de elitista, a moda tem abrangência, segundo o professor Eduardo França. "Mesmo sendo 
um público mais restrito, a moda tem um poder de propagação de opinião muito amplo, quando 
os formadores de opinião são atingidos. Existem pesquisas que apontam que 90% das pessoas 
usam o que os outros 10% usam ou recomendam", completa o professor da ESPM. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 jan. 2006, Gerência, p. B-8. 


