
Um vídeo da campanha do per-
fume Chanel Nº 5 em que o as-
tro Brad Pitt declama um monó-
logo sobre o significado de atem-
poralidade dividiu o mundo da
moda. É pretensioso demais ou
a essência da grife? Em um pon-
to, os especialistas concordam:
colocar em evidência a fragrân-
cia feminina — especialmente
entre os rapazes que apreciam a
mulher de Pitt, Angelina Jolie -
provavelmente fará explodir as
vendas do produto mais conhe-
cido da grife francesa.

O comercial, rodado em pre-
to e branco, foi lançado há me-
nos de um mês e se tornou um
viral, com quase cinco mi-
lhões de visualizações no You-
Tube. A campanha “atinge um
consumidor que não tem em
mente, necessariamente, o
Chanel Nº 5”, disse Jane Kello-
ck, editora de produto da con-
sultoria Stylus, em Londres. A
fragrância representa “algo
que as mulheres conhecem e
os homens, não”.

As campanhas de fim de ano
são cruciais para as marcas de
luxo. Perfumes estão entre os
mais procurados presentes em
redes como a Macy's, em Nova
York, como a Le Bon Marché,
em Paris, e são um segmento
de varejo altamente dependen-
te das vendas de novembro e
dezembro.

A escolha por Pitt, 48 anos,
“serve para deixar os homens

mais confortáveis diante de um
balcão de perfumes”, disse An-
drew Sacks, dono da agência de
publicidade que leva seu nome,
em Nova York. “A campanha
dá confiança ao homem que de-
seja presentear uma mulher
com fragrâncias”.

O diretor do filme Joe Wri-
ght, conhecido pelos filmes
“Orgulho e Preconceito”, “De-
sejo e Reparação” e que finali-
za o longa “Anna Karenina”, já
filmou diversas campanhas do
Chanel Nº 5, incluindo a peça

estrelada por Pitt. “O comer-
cial captura memórias, pensa-
mentos e sonhos de um ho-
mem seduzido pela fragrân-
cia”, disse em nota a Chanel.

Pitt recebeu US$ 7 milhões de
cachê para estrelar a propagan-
da. A empresa deve gastar cer-
ca de US$ 10 milhões em anún-
cios só nos Estados Unidos, de
acordo com a Women's Wear
Daily, citando fontes de merca-
do. A Chanel não quis comen-
tar o assunto.

A Chanel não divulga informa-
ções financeiras. Ela está na
quarta colocação entre as mais
valiosas marcas de luxo do mun-
do, com valor de US$ 6,68 bi-
lhões, de acordo com o estudo

Millward Brown Optimor, feito
pela BrandZ em maio.

Enquanto a Chanel, que dedi-
ca praticamente toda sua linha
de produtos para o público femi-
nino, é aplaudida por uma parte
do mercado, há outra corrente
que torceu o nariz para a iniciati-
va. "Estou surpreso pelo visual
sem o menor apelo e como dei-
xaram o ator tão desgrenhado",
disse José Bandujo, presidente
da Bandujo Advertising & De-
sign em Nova York. "Provavel-
mente foi uma tentativa de ten-
tar soar diferente, mas não se
ajustou à sofisticação e elegân-
cia da marca".

O monólogo de Pitt, que en-
cerra o comercial dizendo que o
perfume é "inevitável" , não foi
bem compreendido por uma
parcela do público. "O discurso
não tem nenhuma relevância
para o produto”. disse Tom Ju-
lian, especialista em marcas.

Chanel Nº 5 é o perfume mais
famoso do mundo e começou a
ser comercializado em 1921. Coco
Chanel encomendou ao perfumis-
ta Ernest Beaux uma fragrância
que refletisse sua “filosofia mo-
derna de moda”. O 5 era conside-
rado seu nú-
mero de sor-
te e foi a quin-
ta amos-
tra, apre-
sentada no
quinto dia
do mês de
maio, a se
tornar um
ícone. ■

A alta demanda por bolsas e ou-
tros acessórios de couro da Guc-
ci e da Bottega Veneta turbina-
ram em 16% as vendas trimes-
trais da PPR, holding de marcas
de luxo e de lifestyle. A receita
das operações continuadas da
companhia cresceu de ¤ 2,2 bi-
lhões para ¤ 2,56 bilhões.

A Gucci, grife de maior fatura-
mento da PPR, teve uma alta de
7% nas vendas. Já a Bottega Ve-
neta cresceu 21% e a Yves Saint
Laurent, 27%. O desempenho fez
a companhia reafirmar seu oti-
mismo com as vendas do quarto
trimestre. A abertura de mais
pontos de vendas também de-
vem ajudar a ampliar os núme-
ros da companhia nos últimos
três meses do ano.

Desempenho aquém das ex-

pectativas foi observado no seg-
mento de lifestyle (que reúne
as marcas de artigos esporti-
vos). A Volcom, voltada ao pú-
blico de surfe e skate, atrasou as
entregas de encomendas aos va-
rejistas. A recuperação do caixa
das grifes esportivas deve vir
no quarto trimestre, de acordo
com o diretor financeiro da com-
panhia, Jean-Marc Duplaix. A
PPR também registrou resulta-
do ruim da Puma. ■

Receita da PPR, dona da Gucci e
da Puma, atinge¤ 2,56 bilhões
Grifes de luxo compensam
desempenho ruim das marcas
esportivas Puma e Volcom
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valiosa do mundo, a
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em US$ 6,68 bilhões,
de acordo com
estudo da Brandz
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