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A moda e o mundo automotivo já têm uma certa intimidade. Giorgio Armani, por 
exemplo, foi convocado, em 2003, para participar da criação do modelo CLK, da 
Mercedes-Benz. O brasileiro Ocimar Versolato desenhou o interior do Citroën C3 em 
2004. Nos dois casos, a intenção das empresas foi tomar emprestado o glamour 
que habita o mundo da moda para tornar seus carros ainda mais atraentes aos 
olhos dos consumidores.  
 
Pois é atrás dessa imagem de inovação e tecnologia que a Fiat está, ao se associar 
ao São Paulo Fashion Week - principal evento de moda nacional que vai de 12 a 18, 
no Pavilhão da Bienal, em São Paulo. A Fiat é patrocinadora da semana de moda, 
pela primeira vez, nesta edição de primavera-verão 2006/07. Apenas a Alfa Romeo, 
que pertence ao grupo Fiat, foi patrocinadora do evento, em 2002.  
 
A marca de automóveis, que está comemorando 30 anos de Brasil, terá um espaço 
dentro do evento para apresentar os conceitos que definem a marca. Serão usados 
vídeos, por exemplo, para falar de arte, modernidade e tecnologia. "A idéia não é 
promover a venda de carros mas associar a marca Fiat aos atributos do mundo da 
moda", diz Maria Lúcia Antônio, gerente de publicidade da Fiat. Segundo a 
executiva, o mundo da moda não tem nada de frívolo. "Trata-se de uma indústria 
muito séria e com altos investimentos."  
 
Além do espaço para promover a marca, a empresa fará uma ação de marketing 
específica durante o desfile da grife OESTUDIO, que está sendo mantida em 
segredo. A grife, que é do Rio de Janeiro e estréia no evento paulistano dia 18, foi 
escolhida por seu design de vanguarda e pela intensa pesquisa de materiais para 
criar roupas.  
 
A iniciativa da filial brasileira faz parte de um plano maior da matriz italiana que 
também tem se associado ao mundo fashion. Recentemente, a empresa uniu-se à 
grife de jeanswear Diesel para uma ação de marketing.  
 
O patrocínio ao SPFW, cujo valor é mantido em sigilo, faz parte de um projeto mais 
ambicioso de posicionamento de marca, que criou o conceito Fiat - Fashion 
Inovation Attitude. "Somos uma marca italiana e isso remete a design", afirma 
Maria Lúcia. "Além disso, a Fiat é jovem e moderna e precisa mostrar isso."  
 
Segundo ela, a Fiat fará outras ações ligadas à moda neste ano. Além disso, a 
empresa está repaginando a marca de vestuário Adventure, composta, 
basicamente, de camisetas, bermudas e jaquetas. "Mudaremos o estilo e a 
distribuição dos produtos", diz Maria Lúcia. A linha, cujo estilo atual é esportivo 
deverá ficar mais sofisticada. Vai perder a cara de brinde promocional - função que 
roupas associadas a marcas automotivas costuma ter.  
 
Outras montadoras já patrocinaram edições anteriores do SPFW: Citroën, Chrysler, 
Ford e Renault. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 jul. 2006, Empresas / 
Tendência&Consumo, p. B6. 
 


