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Pode ser um tênis barato, o perfume emblemático, a bolsa mais disputada de valor 
estratosférico e que, mesmo assim, tem "fila" que consome meses de espera. Ícones são mitos 
universais que despertam desejo de consumo. Podem acabar se convertendo em clássicos, 
chancelados pelo tempo - mais do que atrelado à moda, um objeto para ser ícone têm de ter 
mesmo é estilo.  
 
Um ícone tem sempre caráter atemporal, diz Fábio Mariano, diretor executivo da Insearch 
Tendências e Estudos de Mercado. "Pode ou não estar associado a uma marca, isso por que a 
noção de ícone é anterior a de grife", explica o consultor, especializado em marcas do mercado 
de luxo.  
 
Para Mariano, é vã a tentativa de criar ícones. Eles aparecem meio que por acaso. Nem mesmo 
a propaganda tem o poder de erguê-los. "No caso do luxo, há marcas atualmente que simulam 
sua criação, mas isso não resiste ao tempo. Seus produtos viram moda e depois são 
esquecidos".  
 
Um produto é alçado a ícone, conforme o consultor, pelo abalo sociocultural que representa, 
ou quando acontece o que ele chama de personificação do ícone, ou seja, quando está 
associado a pessoas famosas. Ele cita vários exemplos. "O Ipod é um ícone do século 21. 
Representou uma revolução tecnológica, foi um divisor de águas na tecnologia. O [restaurante 
espanhol]El Bulli é o mesmo caso. A Lacoste fez uma inovação e tanto quando lançou sua 
pólo", exemplifica.  
 
Já a Chanel só teve a ganhar quando Marilyn Monroe declarou que dormia apenas com 
algumas gotas de seu perfume, caso típico de personificação, segundo o consultor. Como a 
fragrância em si já era inovadora, tornou-se um ícone.  
 
Caso também do colar de pérolas da joalheria Tiffany & Co, usado por Audrey Hepburn no 
filme Breakfast At Tiffany’s. "Se o diamante é glamour, a pérola se tornou elegância", define 
Patricia Assui, gerente-geral da Tiffany no Brasil. Ela observa que as pérolas trabalhadas pela 
marca tornaram-se clássicas, ainda, graças aos extraordinários lotes produzidos no Japão, 
Austrália, Coréia, China e Taiti. "Eu sou suspeita para falar, pois adoro pérolas. Trata-se de um 
milagre da natureza, nada mais raro e feminino."  
 
Fábio Mariano pontua que outra característica inerente aos ícones é o design. "São produtos 
que mexem com os sentidos do consumidor. Comunicam-se de forma singular com as pessoas. 
O Ipod é assim, algumas bolsas e malas da Louis Vuitton, alguns modelos Ferrari".  
 
Adriana Tompolatto, diretora de marketing da Montblanc, concorda com o quesito design 
inovador. "Foi isso que transformou a caneta Meisterstück em um clássico. Apesar de ter sido 
criada em 1924, ela tem linhas atuais e atemporais", destaca.  
 



 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 ago. 2008, Plano Pessoal, p. C12. 


