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Peça de marketing usada duas vezes ao ano pelas grifes de moda, os catálogos das coleções 
exigem esforço de produção. Para produzir um catálogo coerente, os profissionais do setor 
pensam na escolha das modelos, nos looks, na locação das fotos, no fotógrafo, no número de 
páginas, na qualidade do papel e da impressão, enfim, numa série de atividades que, quando bem 
realizadas, cumprem seu objetivo. Além da vantagem de informar e agregar valor à marca, os 
catálogos exercem fascínio e conquistam o consumidor pelo seu apelo lúdico. Para os lojistas, o 
material evidencia prestígio no mercado. 
 
De acordo com Mônica de Souza, gerente de Marketing da Leeloo, o catálogo tem papel de 
extrema importância para a grife. Segundo ela, a peça conta a história e localiza a marca no 
mercado. No último catálogo da Leeloo, a intenção foi passar a idéia de uma mulher romântica e 
com atitude através da escolha de uma modelo que representasse uma imagem sensual e ao 
mesmo tempo delicada. A gerente conta que o perfil da modelo e o cenário são indiscutivelmente 
aspectos que definem a proposta da loja que será impressa em papel. Dessa forma, as fotos têm 
a função de mesclar feminilidade e postura moderna diante do mundo. 
 
Tiragem depende do público a ser atingido  
 
A tiragem e a distribuição do material ficam por conta do planejamento estratégico e do tamanho 
do público que a loja pretende atingir. A forma mais utilizada para distribuir o catálogo é a mala 
direta, através do mailing de clientes. Entretanto, os catálogos por e-mail ganham cada vez mais 
espaço.  
 
Na avaliação de Rita Martins, coordenadora do MBA de Marketing de Varejo da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), esta não é uma opção recomendável porque é uma forma invasiva de propaganda 
e pode ser um "tiro no próprio pé". Segundo a consultora, este tipo de invasão deixa o cliente 
irritado. De acordo com um estudo da consultora, as mulheres acima de 30 anos gostam de 
receber os catálogos por mala direta, mas as clientes entre os 18 e 25 anos, nem sempre vêem a 
mala direta como algo positivo. 
 
"Na Leeloo, a tiragem é de 10 mil exemplares. O catálogo é distribuído aos clientes mais 
importantes do cadastro, que são muito próximos da marca pela quantidade de vezes que vão à 
loja e pelo volume de compras. O material pode até ficar na porta da loja, mas só aconselho este 
procedimento caso a peça seja de boa qualidade porque pode ter efeito contrário e afugentar o 
público", diz Mônica.  
 
Para Rita, da FGV, disponibilizar o catálogo na entrada da loja é uma forma interessante porque o 
consumidor pega e, mesmo que não veja imediatamente ou compre por impulso, pode ler o 
catálogo depois, voltando à loja para comprar.  
 
De acordo com a gerente de Marketing da Leeloo, só a produção do catálogo pode custar de R$ 
100 mil a R$ 150 mil, sem contar fotógrafo e modelo. Com mais de 200 peças de roupa da nova 
coleção como opção para fotografar, as grifes ainda têm a tarefa de escolher quais looks estarão 
no catálogo e quantas páginas devem ter - geralmente, o número varia de 20 a 40.  
 
Para a gerente de Novos Negócios da Maria Filó, Déa Durão, o catálogo tem a função comercial de 
mostrar os produtos aos clientes. Ao mesmo tempo, dá prestígio à marca e estabelece uma 
relação com o cliente, que pode guardá-lo. Ela revela que é importante também informar aos 
consumidores as várias opções de produção de roupa e ressalta que as modelos têm que ter 
características que evidenciem o conceito da coleção. Para um total de 200 peças, o catálogo da 
Maria Filó tem 20 páginas com16 produções.  
 



"Quando saímos para fotografar, já temos os looks preparados com as peças da coleção 
coordenadas entre si para mostrar o tema da coleção", diz. Déa conta que, assim como as outras 
grifes, trabalha a distribuição através da mala direta para clientes vips e imprensa. Ela considera 
que o catálogo não deve estar na porta da loja. 
 
Grife escolhe modelos em concurso  
 
Kátia Mendonça, proprietária da grife Insanidade, que tem foco nas roupas à base de jeans, 
resolveu fazer o primeiro catálogo da marca porque sentiu forte pressão do público. Segundo ela, 
a peça deve representar atitude e passar o conceito da coleção através da escolha das modelos. 
Dessa forma, a empresa realizou um concurso de beleza em Nova Friburgo, região serrana do Rio 
de Janeiro, para eleger três modelos que, instintivamente, demonstrassem o que desejava expor 
para o público: a pluralidade das raças no Brasil e as diversas possibilidades de comprimento, 
numeração e ganchos das calças jeans.  
 
Assim, foram eleitas uma morena, uma negra e uma loira que serão fotografadas e representarão 
a Insanidade nos seus catálogos de moda. Kátia compartilha da mesma opinião da coordenadora 
da FGV ao afirmar que a expressão da modelo nas fotos tem que ter o perfil da loja. Rita Martins 
também reforça que a idade da modelo é outro ponto a ser percebido com cuidado na hora de 
elaborar o catálogo. "As lojas dedicadas a mulheres de 40 anos não devem ter modelos de 20 
anos de idade nos catálogos. Isto ocorre muito no segmento cosmético. A modelo tem que ser 
compatível com a imagem do público e da marca", avalia. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 e 15 jun. 2006, Jornal do Lojista, p. B-9. 
 


