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Pegar carona no glamuroso mundo da moda para turbinar a imagem de um produto é um 
ótimo negócio, ninguém duvida. Mas fazer com que uma ação de marketing durante um desfile 
não se transforme em uma queda de braço entre empresário e estilista, é o grande desafio.  
 
Um logotipo atrapalhando a visão da passarela ou um brinde que ninguém lembrou de 
entregar podem arruinar qualquer parceria. Pensando em tornar as grifes de moda atraentes 
para os investimentos de qualquer perfil de empresa, o engenheiro Ricardo Corrêa e a 
professora de filosofia Ligia Rocha criaram há três anos a Agente de Moda. A empresa é 
especializada em captar patrocinadores para eventos de moda e encontrar marcas ou estilistas 
que possam se tornar bons veículos de marketing.  
 
"As empresas que nos contratam querem transformar seus produtos em objetos de desejo, 
através da moda", explica Corrêa, que atuava com venda de serviços de telecomunicação até 
descobrir o gosto pelo mundo da moda. "Continuo vendendo, mas agora os produtos são as 
marcas". Filósofa de formação, Ligia foi a precursora desse trabalho de captação de recursos 
que ainda é feito de forma informal pelas grifes, mas que começa a se profissionalizar. "Meu 
trabalho nessa área começou com o estilista Fause Haten, quando ele foi apresentar seu 
desfile em Nova York, em 2000", diz Ligia. Na época, ela ajudou o estilista a encontrar 
parceiros para viabilizar a viagem.  
 
A preocupação de ter de conseguir recursos para o evento de lançamento de uma coleção 
costuma ser um transtorno para os estilistas. A maioria deles prefere ficar concentrar esforços 
na criação das peças. Por outro lado, para as empresas de fora do mundo da moda, ter que 
descobrir quais são as marcas ou estilistas com quem se associar para turbinar um produto, é 
uma tarefa árdua.  
 
Coube à dupla da Agente de Moda tornar viável a parceria entre a estilista carioca Isabela 
Capeto e a marca de papel higiênico Neve, da Kimberly-Clark, mundos aparentemente 
inconciliáveis. A parceria, que feita em janeiro, trouxe bons resultados para ambas as partes. 
"A marca Neve teve 150 páginas de mídia impressa, de cobertura", diz Corrêa. E Isabela 
conseguiu um investidor para pagar a maior parte dos custos do desfile - um evento que 
normalmente não sai por menos de R$ 80 mil. Graças ao trabalho, a Agente de Moda está 
desenvolvendo um projeto para associar moda a um novo produto, que a Kimberly-Clark 
lançará em breve.  
 
Já o desfile da marca Alessa, também em janeiro, rendeu, segundo Corrêa, uma reportagem 
de cinco minutos de "Jornal Nacional". Para se ter uma idéia, uma inserção publicitária de 30 
segundos no intervalo do "JN" custa R$ 303,6 mil (tabela cheia, sem desconto).  
 
A Agente de Moda foi contratada pela estilista, que queria fazer um desfile dentro de um 
supermercado. "Procuramos o Pão de Açúcar e eles toparam", diz Corrêa. A parceria Alessa e 
Pão de Açúcar deu tão certo que a empresa volta a patrocinar a grife, no desfile de hoje, às 
11h, que ocorrerá no Pão de Açúcar, no Rio - o ponto turístico, não o supermercado. Nessa 
edição do Fashion Rio, a dupla também foi responsável por unir a grife de moda praia Salinas 
com a Fedex e a Blue Man com as Havaianas (Alpargatas).  
 
A atuação da empresa ajuda a corrigir a imagem distorcida que o mundo corporativo tem da 
moda e vice-versa. "As grifes costumam achar que multinacionais são ricas e pedem um valor 
absurdo de patrocínio", diz Ligia. Já as empresas não acreditam que terão retorno ao investir 
em um desfile. "Somos isentos, fazemos orçamento de tudo e mostramos para a empresa 
exatamente onde ela colocará o seu dinheiro e o retorno que terá", revela Corrêa, que 
formaliza tudo em contrato - até o lugar onde os convidados dos patrocinadores vão sentar, 
durante o desfile - tudo para poupar dores de cabeça. 
 
Leia mais 
 



Verão promete coleções mais ousadas e sofisticadas  
 
O Fashion Rio, que vai até domingo na Marina da Glória no Rio de Janeiro, começou a mostrar 
as tendências para o próximo verão. A moda praia, que é sempre o momento mais aguardado 
da estação - especialmente no Rio - mostrou sua cara em dois desfiles: da Blue Man, 
anteontem, e da Salinas, ontem.  
 
A Blue Man apresentou um desfile apoteótico, que teve como cenário os arcos da Lapa. A grife 
usou mais de 700 figurantes, todos negros. Sob a luz de velas, as modelos desfilaram uma 
coleção sofisticada. Além das tangas - marca registrada da grife - elas usaram maiôs com 
recortes geométricos, como o "engana-mamãe", fechado na frente e aberto atrás.  
 
A Salinas preferiu figurantes índios para mostrar uma coleção inspirada na arte indígena. Os 
biquínis deram destaque para os sutiãs, que muitas vezes traziam aplicação de bordados e 
estampas. As calcinhas, tanto na Salinas quanto na Blue Man, diminuíram de tamanho. A 
tanga, com a lateral bem estreita, deve prevalecer no verão.  
 
A coleção da grife Sommer - que agora não é mais desenhada pelo seu criador, Marcelo 
Sommer, mas pela estilista Taís Losso - foi inspirada nas Ilhas do Caribe e mostrou peças 
coloridas, muita estampa de bicho e tye dye (técnica com mancha dégradé comum na década 
de 70). O jeans apareceu super trabalhado e com aplicações de retalhos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 


