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A Oi, operadora de telefonia móvel do Grupo Telemar, intensifica sua estratégia de patrocínio com 
uma verba 20% superior, somando R$ 30 milhões. Para este ano, a empresa dá continuidade aos 
aportes nas plataformas de música, esporte e moda. Inicia neste mês, aliás, a segunda edição do 
Oi Fashion Tour, um circuito de desfiles que planeja democratizar a moda, promovendo eventos 
em Belo Horizonte, Salvador, Recife e Vitória e, em 2006, chega também a Belém.  
 
"A intenção é sair do eixo Rio-São Paulo e ajudar a divulgar os talentos regionais", afirma a 
gerente de vendas e promoções da Oi, Bianca Ribeiro. A primeira etapa do Oi Fashion Tour neste 
ano ocorre entre os dias 21 e 23 de março, em Belo Horizonte. Ao todo serão 22 grifes de Minas 
Gerais e nacionais. O estilista Ronaldo Fraga abrirá evento com um desfile ao ar livre, no Museu 
de Artes e Ofícios. O circuito, que mescla moda e música, terá em Belo Horizonte 22 músicos 
fazendo a trilha sonora dos desfiles.  
 
 
A Oi, que opera no País desde junho de 2002, iniciou sua incursão no mundo da moda em janeiro 
do ano passado, quando adquiriu a cota master do Fashion Rio. Desde então, passou a investir no 
evento do Rio de Janeiro - será a patrocinadora também das duas edições deste ano - e a difundir 
a moda por outras capitais brasileiras. O projeto itinerante, aliás, envolve uma parceria com 
Eloysa Simão, da Dupla Assessoria, responsável pela produção justamente do Fashion Rio. Os 
próximos desfiles nas demais capitais ocorrerão apenas no segundo semestre do ano.  
 
Mais emocional  
 
Os três pilares de patrocínio da Oi - música, esportes e moda - estão em consonância com a 
estratégia da companhia de ser percebida como uma marca emocional. Empresas de 
telecomunicações, aliás, têm usado as três plataformas para promover "brand experience" e se 
aproximar de forma menos racional de seu público-alvo.  
 
Neste ano, por exemplo, os megashows de música que passaram pelo Brasil foram patrocinados 
exatamente por gigantes das áreas de tecnologia e telefonia móvel. No futebol, ocorre o mesmo 
com os grandes times. A Oi, aliás, é patrocinadora dos jogos Pan-Americanos, que serão 
realizados no Rio de Janeiro no próximo ano. "A verba de marketing está maior em função do 
Pan", finaliza a gerente de vendas e promoções da operadora.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 mar. 2006, Comunicação, p. C-6. 


