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Mais de 600 quilos de jujuba, 
1800 óculos pintados de verde 
e 30 caixas somando cerca de 
50 quilos de pimenta. Esses são 
alguns dos elementos usados 
na produção da nova campanha 
da Chilli Beans, rede brasileira 
especializada em óculos escuros 
e acessórios de moda. Os pro-
tagonistas da ação — prevista 
para ir ao ar no próximo dia 10 
— são os músicos belgas Danny 
Mommens e Els Pynoo, essência 
da banda de electro Vive La Fête, 
com a qual a marca já trabalhou 
em 2005, quando o grupo fez seu 
primeiro show no Brasil.

Idealizada juntamente pela 
agência Fracta em parceria com 
a Lost Art (que produz fotos para 
publicidade e editoriais) — que 
trabalham com a Chilli Beans 
desde sua fundação, em 1997 
—, a campanha é voltada para 
a construção da marca e de seu 
conceito internacional. Com mais 
de 200 pontos-de-venda no Brasil, 
lojas em Portugal, nos EUA e em 
Dubai, a Chilli Beans continua seu 
processo de expansão e inaugura 
neste mês duas lojas no Panamá. 

Chilli Beans faz a festa
Em ação protagonizada pela banda Vive La Fête, marca fala de consumo e compulsão e planeja expansão para o exterior
Maria Beatriz Gonçalves
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com essa temática. “Os óculos es-
curos são um acessório de moda. 
Queremos incentivar o consumi-
dor a ter um para cada situação, 
a não perder a oportunidade de 
expressar seu estilo no dia-a-dia 
e estar antenado”, conta. 

Daí, o “exagero” da produção. 
“É importante para a marca mos-
trar a velocidade de lançamento, 
a compulsão que temos por isso, 
e gerar identificação com o con-
sumidor”, emenda. 

Para a produção do cenário, 
Zeca Genace e Victor Corrêa, 

no, acrescenta que nunca houve 
a obrigatoriedade de trabalhar o 
produto, a não ser na ocasião do 
lançamento do modelo Special, 
em janeiro, por ser um produto 
premium, feito à mão. “A marca 
lança dez modelos por semana, 
e há o risco de gerar frustração 
no consumidor ao colocar um 
produto na campanha que pode 
não estar mais na loja. Por isso, 
trabalhamos o conceito”, afirma.

Tafetá cor-de-rosa
Com uma equipe de mais de 20 

pessoas, entre fotógrafos, produ-
tores e maquiadores, as fotos da 
campanha foram produzidas em 
estúdio durante dois dias inteiros. 
O trabalho da artista plástica ame-
ricana Sandy Skoglund — pela 
atmosfera de sonho com a qual 
trabalha —, serviu de inspiração 
para a estética usada nas fotos. 
“Optamos por trazer o inesperado. 
Queríamos ilustrar a obsessão 
nestes cenários, trabalhar a ques-
tão do absurdo, como também faz 
o David LaChapelle”, define Ca-
porrino, citando o fotógrafo-ícone 
do mundo da moda. Segundo o 
criativo, o desafio foi ter clareza 
na comunicação e, ao mesmo 
tempo, atingir o público com uma 
atitude forte. “Nós gostamos de 
campanhas impactantes.”

Os recursos utilizados foram, 
por opção, artesanais. “Preferi-
mos não trabalhar com muitos 
artifícios da comunicação. Não 
usamos praticamente nada de 
tecnologia, e isso faz parte do 
trajeto de construir uma história 
verdadeira”, avalia o diretor de 
criação da Fracta, que tem entre 
seus clientes as marcas Casa das 
Cuecas e Casa Cláudia. 

Clicada por Louise Chin e 
Ignacio Aronovich, da Lost Art, 
a vocalista Els, maquiada com 
cores vivas e muito glitter por 
Theo Carias e Bettina Schütze, 
incorporou a compulsão por ócu-
los e doces ao mergulhar com um 
par de patins e saia de tafetá cor-

de-rosa em uma banheira cheia 
de jujubas. Cedeu à tentação do 
sorvete e se rendeu ao sabor pi-
cante da pimenta dedo-de-moça, 
símbolo da Chilli Beans.

Danny cantou com seis mi-
crofones antigos em frente a 
uma parede de cerca de 300 
alto-falantes e usou mais de 
cinco relógios no pulso, de uma 
só vez, para expor a obsessão 
por música e pelo tempo, res-
pectivamente. 

Els conta que preferiu não 
saber exatamente o que ia fazer 
na sessão de fotos — porque 
gosta de surpresas. “Adorei fazer. 
Sabe, se eu não gostasse da mar-
ca não seria a mesma coisa tirar 
estas fotos. Fiquei confortável 
justamente porque eu me reco-
nheço no que eles trazem. É legal 
trabalhar com eles porque nos 
entendemos uns com os outros”, 
comentou em um inglês marcado 
por sotaque — a língua nativa da 
vocalista é o flamengo.

Foi essa afinidade que de-
terminou a escolha pelo Vive 
La Fête, com o qual a marca se 
relacionou inicialmente ao terem 
patrocinado o primeiro show, em 
São Paulo. “Entendemos que a 
figura dos dois tem muito a ver 
com a marca, com os nossos 
produtos. Eles têm uma atitude 
muito forte. E o que importa na 
hora de usar um óculos é ter 
atitude”, observa Caíto Maia.

Obviamente, o fato de a 

“A idéia é sentir o mercado, 
ter feedback, fazer os ajustes 
necessários e, em 2009, iniciar 
um plano de expansão bastante 
agressivo”, conta Caíto Maia, fun-
dador e diretor superintendente 
da Chilli Beans. Esse projeto não 
se limita ao exterior. No Brasil, a 
previsão é fechar 2008 com 242 
pontos-de-venda. 

Apostando no slogan “Sua 
vida pede muitos”, as peças têm 
como tema a compulsão e retra-
tam de maneira irreverente seis 
momentos consumistas: por ócu-
los, relógio, música, doce, refrige-
rante e pimenta. Maia explica que 
o fato de a marca lançar algo em 
torno de dez relógios por mês e 
dez óculos escuros por semana 
direcionou a idéia de trabalhar 

sócios do Estúdio Xingu, fizeram 
uma extensa pesquisa de mate-
rial e produtos. Todas as peças 
escolhidas para fazer referência 
à compulsão nas fotos (como 
picolés fakes, óculos pintados 
de verde e relógios de diversos 
tipos) foram cuidadosamente 
grudadas a tábuas e posterior-
mente pintadas à mão para servir 
de pano de fundo das poses do 
casal Danny e Els. 

Mesmo com os quase 2 mil 
óculos usados no cenário, não 
há nenhum ponto que os identi-
fique com a Chilli Beans. “Quero 
gerar uma sensação para levar 
o consumidor até a loja. Lá está 
tudo o que podemos oferecer a 
ele”, esclarece Maia. O diretor de 
criação da Fracta, José Caporri-

banda ser reconhecida interna-
cionalmente também contribuiu 
para a escolha. Ao ampliar sua 
participação no cenário inter-
nacional, a marca fará uso da 
mesma comunicação utilizada 
em território nacional.

Música e moda
A idéia de trabalharem juntos 

mais uma vez também agrada a 
Danny Mommens, que considera 
importante para a banda associar 
sua imagem a uma marca que tem 
forte apelo para o público jovem, 
principal ouvinte do Vive La Fête. 
“Nós fazemos música fácil para 
mostrar aos jovens que eles tam-
bém podem começar uma banda. 
Da mesma maneira, é bom usar 
produtos que os jovens podem 
comprar porque têm preços 
acessíveis. É uma idéia legal para 
se colocar em prática”, diz, em 
um inglês ainda mais acentuado 
pelo sotaque. O guitarrista, que 
passou a maior parte do tempo no 
estúdio usando óculos escuros, 
ressalta ainda que sempre houve 
interação entre música e moda. 
“É tudo uma questão de imagem. 
É promoção para ambos.”

Sobre esse envolvimento da 
marca com arte e música, Caíto 
Maia declara que isso é natural. 
“A Chilli Beans é jovem. A leitura 
que tenho é que o consumidor 
percebe a marca que é verdadei-
ra e a que não é. Exatamente por 
isso é muito importante que tudo 
faça sentido”, finaliza.

A parceria culmina com um 
show patrocinado pela marca 
e produzido pela Mice para o 
lançamento da campanha, na 
sexta-feira, 10, em São Paulo. 
A Chilli Beans patrocina toda 
a turnê do Vive La Fête pelo 
Brasil, que inclui passagens por 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro 
e Brasília. O plano de mídia da 
campanha engloba anúncios em 
revistas, ações de mídia exterior 
fora da capital paulista, ações em 
pontos-de-venda e um filme feito 
pela Tamanduá Spectrus. 

A vocalista do Vive La Fête mergulha em banheira repleta de doces

A dupla Els e Danny considera que a ação funciona  
como promoção para a marca e para o grupo

Caíto Maia, fundador da Chilli Beans,e José Caporrino, diretor de  
criação da Fracta, apostam em linguagem inspirada no absurdo
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