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Evento para o público adolescente dobra de tamanho e já fecha cotas para a edição de setembro.  
 
A timidez da primeira edição do Teen Fashion, evento de moda para o público adolescente, é coisa 
do passado. Agora, na terceira versão, a palavra é consolidação, segundo a empresária e 
idealizadora da empreitada, Sara Kalili. Desde fevereiro do ano passado, quando entrou no 
circuito de desfiles, o número de marcas dobrou, a exemplo do público, e o investimento subiu 
mais de 60%, chegando atualmente a R$ 1 milhão. O evento, aliás, anda de mãos dadas com o 
crescimento do próprio segmento de roupas para "teenagers". Estima-se que esse filão 
movimenta R$ 10 bilhões. A média de incremento anual é de 5%.  
 
"Acredito que o evento esteja consolidado. Os patrocinadores, inclusive, já fecharam contrato 
para a próxima edição, que ocorre em setembro", afirma Sara Kalili. A terceira edição do evento, 
que ocorre até amanhã, em São Paulo, é patrocinada por O Boticário, SanDisk e Intimus Teen 
(Kimberly-Clark). O Boticário, por sua vez, comprou a cota master, no valor de R$ 300 mil para o 
ano.  
 
No primeiro desfile de 2006 - ao todo são duas versões (em março e setembro), a exemplo de 
outros eventos de moda, como São Paulo Fashion Week e Fashion Rio - nove marcas aderiram à 
empreitada, entre elas Herchcovitch; Jeans, Ecko Unltd, Mercearia e Puma.  
 
A diferença em relação aos outros eventos de moda, diz Sara, é que no caso do Teen Fashion as 
marcas mostram o que já está nas lojas. Isso porque o evento é direcionado para o consumidor 
final. "Os outros lançam tendências. As pessoas só verão as roupas no mercado seis meses 
depois", comenta a empresária. O público do Fashion Teen, aliás, é formado por adolescentes e 
estudantes de moda e vai de 12 a 24 anos.  
 
Sara acredita que há uma tendência de grifes de moda apostarem no filão teen. "É uma faixa de 
mercado que não existia antes. Anteriormente havia a categoria infantil, que ia até 16 anos, e a 
adulta. Hoje, o adolescente não quer usar essa roupa, quer algo diferenciado", comenta a 
empresária, ao complementar que o segmento já abocanha 30% do mercado de confecção.  
 
Mas não só a indústria têxtil que está abrindo os olhos para este público. Há cinco anos, o 
Boticário desenvolve produtos para adolescentes. Neste ano, entretanto, a companhia definiu 
também focar o público de 13 a 19 anos. A verba de marketing para a linha Cores - voltada para 
os jovens - é de R$ 800 mil para 2006, segundo a gerente de marketing de maquiagem, Ana Eliza 
Pavão. Esta é a segunda vez que a empresa fecha patrocínio para o Fashion Teen, evento que 
funciona como uma espécie de laboratório comportamental para a companhia.  
 
"Este tipo de ação permite a divulgação da marca, além de um maior conhecimento do público", 
afirma a executiva. "Vemos como a adolescente se comporta diante da moda e da maquiagem. 
Coisas como o tamanho da bolsa, por exemplo, que podem influenciar no desenvolvimento de 
produtos, ou as palavras que usam, para trabalharmos na comunicação da marca", comenta Ana 
Eliza.  
 
Pesquisas indicam que as adolescentes usam mais maquiagens que as mulheres mais velhas. O 
gloss, por exemplo, está na boca de 39% das meninas entre 14 e 19 anos. No caso da população, 
o número cai para 18%.  
 
As "teenagers" também são público estratégico para Intimus Teen, que inclui as marcas Intimus 
Gel Teen e Intimus Days Teen. Trata-se da primeira ação de patrocínio dos produtos, de acordo 
com a gerente de Intimus Days, Fernanda de Paula.  



"É uma categoria importante porque se a consumidora tiver uma experiência positiva acaba 
seguindo com a marca por toda a vida", finaliza a executiva.  
 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 mar. , 1 e 2 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 


