N

o mundo da moda, produtos exclusivos são produtos caros. Ou
assim foi até agora. Um pequeno frasco de esmalte mudou essa equação. Trata-se do verde Jade, da
Chanel — apresentado na temporada de
desfiles de outono-inverno de Paris, ele
brilhou tanto quanto as roupas na passarela. Bastaram quarenta minutos para
que o esmalte sumisse das prateleiras no
dia de seu lançamento e se tornasse item
de colecionador. Ele, que custava apenas
16 libras (46 reais) quando foi lançado,
em setembro, agora é leiloado em sites
como o eBay por até 100 dólares. O vidrinho, esgotado no mundo todo, já chegou a ser vendido em Londres, nesse
mesmo leilão, por 84 libras, ou 241 reais.
Não é exatamente um item barato, mas
perto de outros objetos de desejo das
mulheres, como bolsas e sapatos que
custam milhares de dólares, é uma pechincha. É a primeira vez que um frasco
de esmalte ganha aura de exclusividade. A cor verde-clarinha criada por Pe-

ter Philips, diretor de
maquiagem da Chanel, nem chegou a ser
vista nas lojas brasileiras. O esmalte não
foi lançado no país
— foram poucas as
consumidoras que tiveram a sorte de encontrá-lo no exterior.
Assim como bolsas ou bijuterias, os
esmaltes são atualmente considerados
acessórios de moda.
Muitas vezes expressam melhor um determinado estilo do
que a própria roupa. As grandes grifes de
luxo hoje mantêm linhas próprias de esmalte, como havia muito já faziam com
perfumes e maquiagem. Nenhuma tem
explorado tão bem esse produto quanto a
Chanel. Nos três últimos anos, ela conseguiu transformar cores apresentadas
em seus desfiles em hits. Foi assim com
o Blue Satin, o azul metálico lançado em

2008 que fez sucesso em mãos célebres,
e com seu antecessor, o Black Satin, de
2007. Nenhum dos dois lançamentos, no
entanto, chegou perto do fenômeno Jade
— ainda que a estratégia de marketing,
na essência, tenha sido sempre a mesma:
tornar os frascos quase inacessíveis. O
esmalte Jade foi lançado em um desfile,
mas demorou seis meses para chegar às
lojas. Estima-se que a produção tenha
ficado na casa mirrada das centenas —
para satisfazer a consumidoras do mundo todo, que a essa altura já tinham entrado na freqüência do "não posso viver
sem isso". A campanha de marketing foi
estrelada pela cantora pop Lily Allen, o
que acentuou o caráter ousado-chique da
nova cor. As celebridades se encarregaram do resto: a atriz Drew Barrymore
pisou no tapete vermelho do
Festival de Cinema de Toronto com um vestido
Alexander McOueen e

e colecionadora de esmaltes Julia Petit.
O esmalte fascina
as mulheres — e os homens — desde a Antigüidade. As egípcias já se preocupavam com a estética
das unhas em 3500 a.C. e usavam tintura
de hena para colori-las. Na China, os primeiros registros de unhas pintadas são
de 3000 a.C. Certas cores têm um simbolismo bem marcado. "O vermelho,
por exemplo, é uma cor ligada à sexualidade", diz Mara Pusch. "É muito usada
por mulheres em fase de mudança na vida. No meu blog, uma senhora comentou
que pintou os pés de vermelho pela primeira vez aos 70 anos. depois de se separar do marido." Outras vêm e vão com a
moda. Depois do verde inacessível da
Chanel. uma nova gama de azuis sobressaí. Os tons vão do azul-bebê ao royal
opaco. Há ainda um outro lançamento
recente da Chanel, o Particulière,
um cinza apresentado em outubro
na coleção primavera-verão. Ele
só chega ao Brasil no primeiro
trimestre do ano que vem.
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