
O jornal americano "New York Post" noticiou, sem economizar 
nos adjetivos, a reação das pessoas que estavam naquele dia na 
faculdade Brooklyn Law School, em Nova York. "Deveria haver 
uma lei contra atos impertinentes", já anunciava a primeira frase. 
O resto do extenso conteúdo — que rendeu manchete para vá-
rios dias consecutivos em dezenas de outros veículos — trazia os 
alunos e funcionários indignados com tamanho desrespeito. Ao 
contrário do que se possa imaginar, a escola não vivenciou algum 
tipo de escândalo sexual. A razão das reações coléricas foi a cam-
panha de 2010 da linha de lingeries da Diesel. 
A grife italiana levou modelos com roupas íntimas, em poses 
ousadas, para protagonizar um ensaio entre as estantes e me-

sas da biblioteca da Brooklyn Law School 
com o intuito de divulgar a sua linha de 
lingeries. Para completar, as peças ainda 
tinham estampadas frases de duplo sen-
tido, como "Hoje eu sou a sua enfermei-
ra", ou "Esta noite eu sou o seu paciente". 
Se a realização do ensaio fotográfico já foi 
polêmica, dá para imaginar o escândalo 
quando os anúncios se tornaram públicos. 
"A reação das pessoas não foi a melhor 
possível, mas foi intensa. A campanha 
deu o que falar e é isso o que nos inte-
ressa", disse à Platinum Giulia Castellini, 
uma das responsáveis pelo departamento 
de marketing da Diesel. 
Mas a grife não é a única a investir nessa 
poderosa arma para ganhar o consumidor. 
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"Uma propaganda diferenciada é uma for-
ma de se fazer vista e ouvida. Usar ima-
gens mais chocantes acaba chamando 
muito mais a atenção. A mensagem não 
passa despercebida. O público pode amar 
ou odiar a campanha, mas é obrigado a se 
posicionar diante dela", explica Ellen Kiss, 
coordenadora do curso de marketing para 
produtos e serviços de luxo da ESPM. "Em 
outras palavras, quanto mais polêmica 
for a publicidade, maior o seu potencial 
de atingir o consumidor. Assim, a marca 
reforça a sua identidade e o seu poder", 
complementa. Pode ser eficiente, mas não 
deixa de ser uma tática arriscada. 
Uma das pioneiras no uso dessa estraté-
gia foi a também italiana United Colors of 
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PUBLICIDADE DE IMPACTO 
Acima, a modelo Freja Beha posa para a campanha dos óculos de Tom Ford. 
No alto, à dir., o anúncio dos perfumes da marca traz modelos em posições sexuais 

Benetton, que já na década de 90 explorava a temática do racis-

mo em suas propagandas, além de promover um alerta sobre a 

Aids, sempre com imagens impactantes. O renomado fotógrafo 

Oliviero Toscani utilizou o contraste de cores para demonstrar a 

igualdade racial em suas imagens, além de ilustrar que o HIV não 

t e m preferência por sexo, raça ou credo. "Não acho as campanhas 

polêmicas. Eu en tendo que deveria ser u m a obrigação provocar 

esse t ipo de discussão na sociedade", disse à Platinum. 

No entanto, o terri tório da ousadia não t e m a entrada liberada para 

qualquer um. As marcas com um espírito mais tradicional, como 

Louis Vuit ton e Hermès , não combinam com esse universo. "Elas 

devem, sim, buscar maneiras diferentes de se comunicar, porém 

jamais em desalinho com seu posic ionamento clássico", explica 

Ellen, da ESPM. Para fazer parte desse seleto grupo, é preciso ter 

um DNA revolucionário e provocador, em 

resumo, ser um nome de vanguarda. C o m o 

Tom Ford, em sua coleção de óculos para 

o ou tono- inverno 2010/11. A campanha 

faz u m a referência ao filme "Os Pássaros", 

clássico de Alfred Hitchcock de 1963, t ra -

zendo a modelo Freja Beha Erichsen cer-

cada por aves. A foto mais impress ionante 

— que exibe a top dinamarquesa com o seu 

mamilo bicado por um corvo — é a cara 

desse estilista sempre tão polêmico. Vale 

lembrar que Ford já havia abusado dessa 

fórmula para promover um de seus pe r fu -

mes, t razendo h o m e n s e mulheres semi-

nus, s imulando posições sexuais. O conte-

údo era tão erótico que a campanha chegou 

a ser censurada em vários países. 

N e m sempre é o sexo que traz o impac-
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to desejado nas publicidades. A grife su-
íça de relógios Hublot, sempre moderna 
e inovadora, apela para o humor negro: 
traz o chefão da Fórmula 1 Bernie Eccles-
tone com os olhos ainda roxos, após ter 
sido vítima de um assalto em Londres, 
em novembro de 2010. Entre vários itens 
que foram roubados estava o seu Hublot 
personalizado, avaliado em US$ 11 mil. 
"Bernie e eu somos mui to amigos. Ele me 
enviou as fotos tiradas logo depois do as-
salto, em que aparecia todo machucado, e 
concordamos em usá- las em um anúncio", 
diverte-se o CEO da marca, Jean-Claude 
Biver (leia entrevista na próxima página). 

Ideia tão bem-sucedida que deu margem 
ao não menos surpreendente slogan "Veja 
o que as pessoas farão por um Hublot." 
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Text Box
Fonte: Istoé Platinum, São Paulo, n. 26, p. 42-45, ago./ set 2011.




