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Um dos grandes nomes da publicidade mundial estará no Brasil nesta quarta-feira (3) no 
Atualuxo 2008, evento voltado para os segmentos luxo e premium, que será realizado entre 
os dias 1 e 3, em São Paulo. Will Collin, sócio da Naked Communications, irá falar sobre "O 
futuro da comunicação no segmento luxo". Nesta Entrevista, concedida por e-mail, ele fala 
a respeito do papel do consumidor no atual cenário da comunicação e da entrada da Naked 
na América Latina. 
 
Qual o foco da sua palestra no Brasil? 
 
Vou apontar as implicações das mudanças do mercado de comunicação para a indústria do 
luxo e das marcas premium.  
 
Qual o papel do mercado de luxo na publicidade? 
 
O luxo está indo além do nível top, dentro de uma categoria específica de produtos, que 
apela para uma pequena audiência. Hoje muita gente gosta de ter luxo em alguma parte 
das suas vidas. O "lifestyle" do luxo tornou-se uma referência cultural que agora é aplicada 
à publicidade por muitas marcas que não são "luxuosas". Ironicamente, o crescimento do 
apelo do "luxo" pode fazer com que fique mais difícil para as marcas verdadeiramente 
luxuosas comunicarem o seu status. 
 
Qual o grande diferencial da Naked?  
 
Fundei a Naked em 2000 com dois colegas porque acredito que agências de comunicação ao 
redor do mundo foram criadas da forma errada. Muitas vezes, as agências são construídas 
com base em uma única especialidade, como publicidade ou marketing direto. Isso distorce 
seus pensamentos. Elas focam de maneira desproporcional na sua especialidade. O que 
você acha que um peixeiro responderá se você perguntar o que tem para jantar? A Naked 
acredita na aproximação ao problema de cada cliente como seus primeiros passos, sem 
idéias pré-concebidas de qual será a solução. Desta forma, nós esperamos chegar à melhor 
solução possível para atender às necessidades do cliente e não à que a Naked poderia 
querer vender.  
 
A Naked é uma objetiva e imparcial conselheira em estratégia de comunicação.  
 
No seu ponto de vista, qual o papel que uma agência de publicidade deve ter para 
obter sucesso no atual cenário da comunicação? 
 
De certa maneira, nada mudou. As agências de sucesso são as que têm uma fonte confiável 
de idéias que geram um crescimento lucrativo para seus clientes. A diferença agora é que 
essas idéias precisam se encaixar no coração de uma arquitetura integrada de comunicação, 
mais do que simplesmente serem limitadas a uma única forma de execução, como um 
comercial.  
 
Para você, qual a mídia mais importante atualmente, se é que existe alguma? 
 
É a mesma que sempre foi: o boca-a-boca. O que vemos e ouvimos dos que estão a nossa 
volta é uma influência maior que qualquer peça de comunicação. Mas é claro que a grande 
comunicação vai estimular o aumento do boca-a-boca.  
 
Qual papel o consumidor tem no mercado da comunicação atual? 
 
Quando eu comecei a trabalhar na indústria de publicidade, no fim da década de 80, o papel 
do consumidor na publicidade era apenas sentar em sua cadeira e assistir, talvez ficar 
impressionado ou entretido. Ele era completamente passivo. Hoje os consumidores não têm 



mais essa relação passiva com a publicidade. Existem muito mais ações publicitárias e 
canais de mídia.  
 
Os consumidores podem e, freqüentemente, evitam a propaganda quando não estão 
interessados. Por outro lado, quando eles estão verdadeiramente engajados dão uma parte 
de si para participar do processo. Sua relação com uma campanha pode deixar de ser 
passiva para se tornar ativa. Eles podem dividir a campanha, comentá-la ou até participar 
da sua criação. 
 
Como a relação entre marcas e consumidores mudou nos últimos anos? 
 
Hoje os consumidores esperam muito mais das marcas. Eles também têm um acesso muito 
maior à informação: podem descobrir como a marca foi feita, o que outros consumidores 
pensam dela, onde podem comprá-la por um preço mais barato e como os trabalhadores 
que fizeram os produtos de determinada marca são tratados em suas fábricas. No passado, 
as marcas eram criadas pegando um produto e "embalando-o" em um imaginário, como um 
manto, criado pela propaganda. Atualmente os consumidores podem olhar dentro desse 
manto para achar a essência do produto, visitando grupos de discussão online de 
consumidores da marca, por exemplo. As marcas de sucesso são aquelas que não tentam 
usar a publicidade como um manto para envolver um produto indiferente. Ao invés disso, 
eles reconhecem que tudo que uma marca faz – o atendimento ao consumidor, suas 
políticas de emprego, a maneira com que trata seus fornecedores – forma a sua 
comunicação. As marcas de sucesso são as que "podem ir nuas" (go naked, em inglês) para 
seus consumidores, ao invés de tentar usar a comunicação para encobrir suas deficiências. 
 
Por isso chamamos a nossa empresa de Naked Communications. 
 
Qual a importância da mudança no atual cenário da comunicação? 
 
As mudanças serão sempre necessárias no mercado da comunicação. Essa é a razão pela 
qual qualquer marca tenta fazer algo diferente do que as outras estão fazendo. Isso 
significa que sempre existirá uma maneira de achar uma grande novidade. 
 
Você tem planos de abrir uma operação da Naked na América Latina? 
 
A América Latina é uma lacuna na atuação global da Naked e esperamos completar essa 
lacuna no futuro. Estamos efetivamente avaliando se o Brasil é o mercado certo para ser o 
nosso centro de atuação latino-americano: certamente temos fortes razões para escolher o 
Brasil, mas ainda não decidimos.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 set. 2008. p. 11.   


