
Patrocínio garante imagem e produto 
Vanessa Barone e Tainã Bispo De São Paulo 
 
O São Paulo Fashion Week, que começa hoje, no prédio da Fundação Bienal, em São 
Paulo, costuma atrair dois tipos de patrocinadores. De um lado, estão empresas do 
segmento têxtil - tecelagens, fiações, lavanderias e malharias - que podem medir o 
retorno de seu investimento na forma de novos produtos. De outro, estão empresas 
com perfis diversos, de operadores de celular a indústrias pesqueiras, que se associam 
ao evento ou a estilistas em busca de um retorno menos tangível - sua imagem. 
 
A parceria entre a Rhodia e a estilista Isabela Capeto faz parte desse primeiro time. A 
partir desta edição, Isabela entra para o grupo de estilistas patrocinados pela 
fabricante de fios Rhodia - o que inclui receber apoio na forma de dinheiro e facilitação 
no contato com os fabricantes de tecidos. 
 
Já o contrato entre as Tintas Ypiranga e o estilista Reinaldo Lourenço segue o outro 
modelo de negócio e tem por objetivo envolver as empresas no universo glamouroso 
da moda. 
 
A Tintas Ypiranga, do grupo holandês Akzo Nobel faz sua estréia no SP Fashion Week 
na sexta-feira, no desfile de Reinaldo Lourenço. Durante o desfile, Lourenço 
apresentará roupas com as cores da nova linha de tintas da empresa, que ele ajudou a 
desenvolver. A coleção de tintas terá seis cores, em tons de vermelho e azul, e 
chegará nas lojas entre fevereiro e março. "Uma parceria como essa reforça os valores 
das duas empresas", acredita Ana Laura Messano, gerente de marketing da grife 
Reinaldo Lourenço. 
 
A coleção de tintas fará parte da linha Ambiance, que foi lançada em novembro da ano 
passado. A Akzo Nobel tem investido, mundialmente, em trazer as cores da moda para 
as paredes das casas. No Brasil, esse projeto consumiu R$ 5 milhões de investimento 
da empresa. 
 
Segundo Júlio Moreira, diretor de marketing e vendas da divisão de tintas imobiliárias 
da Akzo Nobel, o projeto é alcançar o público feminino, já que em 70% das vezes, são 
elas as responsáveis pela decisão de reformar a casa. 
 
"Pretendemos fazer com que a tinta seja um produto do dia-a-dia, e não uma compra 
que demora, em média, dois anos para ser feita", diz o executivo. 
 
Para a Couromar, braço da indústria de pescados Ecomar , do Pará, que comercializa 
pele de peixe, estar envolvido em um desfile de moda tem duas finalidades: a de dar 
uma cara "fashion" à empresa e a de encontrar novos consumidores para um produto 
ainda relativamente novo - a pele de peixe como matéria-prima para acessórios e 
roupas. 
 
Com apenas dois anos, a Couromar estréia nas passarelas, no desfile da Iódice, 
amanhã. "O mercado para o couro do peixe é muito restrito. O produto exige mão-de-
obra especializada para a sua produção", diz Fernando Ferreira, diretor-presidente da 
Ecomar. Segundo Ferreira, a Ecomar começou a investir no negócio há 5 anos e já 
gastou US$ 1 milhão em pesquisa e na capacitação de pessoal. 
 
O couro utilizado pela Couromar é de peixes de águas marinhas profundas, como 
robalo, badejo e garoupa. Por mês, a Couromar produz 20 mil peles (ou 500 mantas 



de 1m por 1,6m) que servem para a produção de bolsas, sapatos e tecidos para 
decoração. 
 
Para Isabela Capeto, que mostra sua coleção segunda-feira, o mundo dos fios 
sintéticos era um mistério. "Sempre associava o produto a uma coisa ruim", diz a 
estilista. A partir de agora, Isabela passa a utilizar o fio de poliamida (derivado do 
petróleo), produzido pela Rhodia. Por sua vez, a Rhodia aposta na estilista para 
desenvolver produtos novos. "Nós precisamos do estilista para nos renovar", diz José 
da Conceição Padeiro, diretor de marketing da Rhodia. 
 
Leia mais 
 
SPFW reforça seu viés de negócios 
Vanessa Barone De São Paulo 
 
A maior maratona de moda da América Latina, o São Paulo Fashion Week, começa 
hoje com o desfile do estilista de moda masculina Ricardo Almeida, na Fundação 
Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Esta é a 20ª edição do evento. 
 
Almeida deverá abrir a semana em grande estilo, pois promete levar para a passarela 
um Camaro 67 inteiramente customizado, ou seja, com pintura, parte interna e 
acessórios redesenhados pelo próprio estilista. "O carro simboliza a roupa que eu faço, 
que é sob medida e não tem uma igual a outra", diz Almeida. Ao contrário da edição 
passada, quando levou celebridades à passarela, Almeida fará um desfile com 28 
modelos. 
 
O evento, que segue até segunda-feira, mostrará 46 desfiles de grifes com os mais 
diversos perfis - do jeanswear da Cavalera, ao "fashion-conceitual", de Karlla Girotto. 
A estilista, aliás, faz sua estréia no evento, ao lado de Patrícia Vieira e das grifes 
Zigfreda e Maria Bonita, todas do Rio de Janeiro. 
 
Nessa edição, o SP Fashion Week lança seu braço voltado aos negócios, com o 
FWHouse Salão Internacional de Negócios, que tomará quatro andares do hotel Blue 
Tree Towers, até o dia 27. Cerca de 50 marcas montarão showroom no espaço para 
receber compradores nacionais e internacionais. 
 
A partir de maio, o evento terá um desdobramento: o SPFW Preview. Voltado a 
compradores, o Preview será uma espécie de showroom, com direito a mini-desfiles, 
que tem por objetivo antecipar as coleções. Com isso, as grifes poderão "testar" suas 
novidades, junto aos clientes lojistas, antes de seu lançamento oficial. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jan. 2006, Empresas, p. B4 


