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Algo de interessante estará ocorrendo quando o Festival de Cannes começar nesta semana e 
não tem nada a ver com mulheres tatuadas de leopardo andando pelo calçadão, algum 
inexplicável e pretensioso filme em competição de Lars von Trier ou com o presidente do júri, 
Tim Burton, estar enfim pensando em pentear o cabelo. Envolve montes de dinheiro e o tipo 
de nome que faz formigar os dedos das pessoas. 
 
Não, não estou falando de Russell Crowe, que estará lá para a exibição de "Robin Hood". 
Tampouco de Michael Douglas e Shia LaBoeuf, que marcarão presença para mostrar a 
sequência de "Wall Street". É ainda melhor: 
 
Microsoft. 
 
Tudo bem, eu sei que juízos desse tipo são relativos e podem existir muitas pessoas que 
achariam Russell Crowe uma figura mais excitante que uma empresa de programas de 
computador (mesmo se for uma das maiores companhias do mundo; mesmo ser for 
comandada por um dos homens mais ricos do mundo). Nada, no entanto, representa um sinal 
de alerta maior na minha mente do que a repentina presença de uma empresa, cujo 
predomínio tem alcance mundial, em uma área na qual até agora estava ausente. 
 
Especialmente quando está entrando não em apenas uma esfera - cinema - mas em duas: 
cinema e moda. E especialmente quando o faz copatrocinando (com a AMG Mercedes e a 
Mikros Image) um inteiro "lounge" temporário na Croisette construído para exibir curtas-
metragens de moda, de marcas como Louis Vuitton, Christian Dior e Salvatore Ferragamo, 
assim como para lançar um produto que muitas pessoas não parecem entender muito bem 
(ligações para as assessorias de imprensa de duas das marcas envolvidas resultaram apenas 
em assessores de imprensa desconcertados). Um produto que tem um nome perfeitamente 
tolo: Style Star (estrela do estilo, em inglês). Quem poderia resistir a perguntar: O que eles 
estão aprontando? 
 
Quero dizer, para mim, isso soa como "A Próxima Grande Novidade..." no mundo dos 
modismos. Mas não é. É um aplicativo! É uma plataforma! É um canal na internet! É uma 
forma inovadora de comércio eletrônico! É uma "nova ferramenta para criar experiências 
interativas imersivas para os consumidores tanto no mundo virtual como no real" (citando o 
comunicado de imprensa). 
 
"É imprestável", disse uma mulher a quem liguei para traduzir a descrição da supracitada 
"nova ferramenta". 
 
"Bem... não tenho muita certeza", disse outra. "Acho que na verdade é apenas magnificação 
de marketing". 
 
Isso tem lógica para mim, no contexto de Cannes. Afinal, de muitas formas, o festival é uma 
oportunidade institucionalizada para criar marketing de todos os tipos, seja de filmes, seja de 
estrelas de filmes (Sharon Stone, de fato, ressuscitou seu perfil público, após uma série de 
aparições do tipo megatapete vermelho em Cannes em 2002), seja de marcas de luxo 
(Chopard ganhou muitos pontos sendo uma patrocinadora). As pessoas que inventaram o 
Style Star, no entanto, discordariam e é aqui que começa a confusão. 
 
É marketing, sim, mas por meio de "conexões emocionais", como as criadas por filmes. 
Também se trata de vendas e de conectar-se. A questão, contudo, é quem exatamente está se 
conectando, algo que também está na raiz do obscurecimento. A Microsoft entrou com o canal, 
por meio da rede MSN e de softwares; a Accenture cuidou da integração e personalização; e 
Marina Garzoni, presidente de uma empresa italiana de consultoria chamada Moda e 
Tecnologia, imaginou - e administra - tudo isso. Aqui está como funcionará, até o ponto em 
que entendi (exagero de minha parte; foi complicado entender): 
 



No Natal, quando o Style Star estará em pleno funcionamento nos computadores, telefones 
celulares e TVs de última geração por todos os lados, teoricamente, você terá condições de 
entrar em www.stylestar.msn.com e assistir aos vários curtas-metragens que as marcas de 
moda mostram-se cada vez mais ávidas em produzir, como a série "Lady" de filmes "noir" da 
Dior. Sim, é verdade, também é possível vê-lo no site da marca, mas esta é uma forma de 
também poder ver os filmes da Prada e Ferragamo, tudo no mesmo lugar. 
 
Então, talvez, se você gostar de algo no filme, é possível clicar e descobrir mais a respeito e, 
depois, experimentá-lo em uma figura virtual sua, descobrir qual a loja mais próxima que tem 
o seu tamanho e, quem sabe, enviar uma foto de sua figura virtual com a roupa virtual para 
alguma amiga real dizer o que achou. É uma espécie de versão de mídia interativa 
superavançada da revista "InStyle". Legal! 
 
A não ser, é claro, porque a Style Star saberá que você fez tudo isso e disporá de certo volume 
de informações sobre o que você pode querer, ou não, que eles ofereçam, e porque tudo isso 
será comunicado à marca parceira envolvida, algo com o que, mais uma vez, você poderá ou 
não ficar muito contente (afinal, para muitas pessoas, um dos benefícios da internet em 
comparação à compra em lojas materiais, além da conveniência, é o anonimato). Mas essa é 
sua concessão. De fato, quando pressionada, Garzoni ressaltou que parte do propósito da 
plataforma é dar orientações às marcas sobre como os consumidores reagem a seus produtos 
e fazer testes de mercado velados. Mas não é isso que está sendo apregoado em Cannes. 
 
O que está sendo apregoado em Cannes são os filmes e um "programa de entrevistas ' tapete 
vermelho ' com executivos-chefes", no qual os executivos das marcas que fizeram os filmes 
discutirão os méritos de usar os filmes para vender moda - o que significa pegar uma nova 
geração de interfaces da internet e "vesti-la" com um smoking. 
 
É possível ver porque a Microsoft, que sempre sofreu com comparações um tanto "nerds" com 
sua rival super-refinada e de máximo design Apple (comandada pelo super-refinado-com-
uniforme-de-jeans-e-imitação-de-polo-preta-Steve-Jobs), sentiu-se atraída pelo projeto. 
Também é fácil ver porque alguém vendendo nas duas pontas, como Garzoni, ficaria 
interessada em enfatizar os aspectos culturais da coisa, em vez do aspecto informação-sobre-
você-para-as-marcas. (tradução Sabino Ahumada) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 maio 2010, Eu & Investimentos, p. D12. 


