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Os rumores começaram a circu-
lar dias antes da apresentação da
coleção feminina da Chanel, no
mês passado. Fotógrafos não se-
riam admitidos a menos que usas-
sem ternos pretos e camisas bran-
cas; Nicole Kidman, o "rosto" do
perfume da casa, o Chanel n 5, es-
tava chegando; Karl Lagerfeld, o
estilista da casa, havia convencido
um monte de modelos da década
de 80 a saírem da aposentadoria.

Os rumores eram todos verda-
deiros, e quando os fotógrafos, to-
dos de terno, viram Nicole Kid-
man, houve tamanho frenesi na
passarela que os paparazzi come-
çaram a cair dela.

Foi um encerramento amedron-
tador de um show engenhoso — e
foi encenado. O duble de "fotógra-
fo enlouquecido" foi arranjado
por Largefeld para fazer propa-
ganda da nova campanha publici-
tária do Chanel n 5, centrado em
um "comercial" de W — se é que
você pode chamar disso—dirigido
pelo diretor do filme "Moulin Rou-
ge", Baz Luhrmann, estrelando Ni-
cole Kidman e com duração de
quase três minutos.

Com a estréia na televisão ame-
ricana, nesta semana, e no resto do
mundo, no mês que vem, este co-
mercial poderá mudar a direção
da propaganda de artigos de luxo.
Certamente ele mostra o reconhe-
cimento dos publicitários de que
precisa haver uma mudança.

"Está claro que não é mais sufi-
ciente ter apenas uma atitude e
mostrar uma foto; é preciso haver
uma história emocional atrelada a
isso", diz Carol Potter, uma direto-
ra da J. Walter Thompson. "Esta é
uma tendência mundial, mas se
aplica especialmente aos artigos
de luxo, porque com os artigos de
luxo você está pagando para se
sentir especial — você precisa des-
sa conexão pessoal."

Carolyn Carter, presidente e
principal executiva da Grey Global
Group, diz: "Todo grupo alvo está
se tornando mais resistente aos
métodos tradicionais de propa-
ganda, de modo que as marcas
agora precisam buscar meios dife-
rentes para convencer as pessoas.
Isso está evidenciado na migração
para outras estratégias, como a in-
serção de produtos em filmes,
marketing direto e patrocínios".

A Chanel é apenas o mais recen-
te exemplo da tendência do mar-
keting alternativo, que começou
com o setor de artigos de luxo cor-
tejando celebridades para trans-
formá-las em porta-vozes.

A Louis Vuitton não só produziu
uma edição limitada de sacolas em
colaboração com pintores como
Stephen Sprouse e Takashi Mura-
kami, como também recentemen-
te doou uma cortina de palco Oli-
vier Debre para a Ópera de Hong
Kong, e na semana que vem estréia

Nicole Kidman, o novo rosto de Chanel: tendência de marketing transforma celebridades em porta-vozes da marca

a nova decoração de natal dese-
nhada pelo artista Ugo Rondino-
me em janelas de 322 lojas.

A MaxMara anunciou a criação
do Max Mara Art Prize for Women.
Carolyn Carter diz que "eles não es-
tão vendendo os produtos, eles es-
tão vendendo uma imagem e uma
atitude atrelada a essa imagem".

A nova campanha grife Brioni
não apresenta um terno, ou mes-
mo um homem. Ao invés disso,
mostra uma foto de um caça Fal-
con 900EX. A intenção é transmitir
os "valores" efêmeros da Brioni:
poder, tecnologia, liderança, velo-
cidade e elegância no design, diz o
principal executivo da empresa,
Umberto Angeloni.

Quando o diretor de arte da
Chanel, Jacques Helleu, procurou
Luhrmann para que ele dirigisse o
comercial, o diretor disse: "Não te-
nho experiência em comerciais,
mas o que eu posso fazer é... um
trailer de um fume que nunca foi
feito, que não é sobre o Chanel n-
5, mas no qual o Chanel nº 5 é o
modelo".

Marianne Etchebarne, diretora
internacional de marketing das
fragrâncias Chanel, diz: "Esta cam-
panha está sendo lançada no mo-
mento em que o mercado se mos-
tra cada vez mais orientado pro-
mocionalmente. No entanto, o nº
5 é a referência do mercado, e esta
nova campanha será a mais forte já
feita em termos de fazer todas as
mulheres sonharem com o n-5".

O "curta metragem" é uma ver-
são de uma história de amor que
mostra a mulher mais famosa do
mundo (Nicole Kidman) enfren-
tando uma horda de fotógrafos e
pula em um táxi, onde se depara
com um jovem escritor (o ator bra-
sileiro Rodrigo Santoro) tão imer-
so em seu próprio mundo, que

nem se dá conta de quem ela é. Eles
passam um fim de semana no só-
tão do escritor, até que ela se dá
conta de suas responsabilidades e
retorna para o mundo exterior.

Embora haja um luminoso do
duplo C da Chanel do lado de fora
do sótão, o Chanel nº 5 não apare-
ce no filme, sendo apresentado
apenas na tomada final, na forma
de um brinco feito de 687 diaman-
tes e no formato de um "nº5".

Milton Pedraza, presidente exe-
cutivo do Luxury Institute, uma or-
ganização de inteligência empre-
sarial de Nova York, diz que "a
abordagem do filme cria uma liga-
ção sólida com os consumidores".
Entretanto, é uma maneira cara de
se fazer uma conexão: há o custo
de veiculação do comercial—ape-
sar de que depois de algumas apre-
sentações ele será cortado para os
spots mais tradicionais de 60 e 30
segundos, que serão veiculados
nos próximos três anos. Há tam-
bém o contrato de Nicole Kidman,
os cinco vestidos que ela usa no co-
mercial, sua gargantilha de dia-
mantes, os custos de produção.

De certo modo, o investimento é
parte da campanha, uma vez que a
Chanel quer posicionar o nº 5 co-
mo "a marca de luxo definitiva do
mercado", afirma Marianne, e fa-
zer um comercial com valores ci-
nematográficos é algo luxuoso.

De modo parecido, para Nicole
Kidman, que nunca havia assinado
um contrato para ser o "rosto" fa-
moso de uma marca, estar ligada
ao mais caro dos perfumes de luxo
e à campanha publicitária, repre-
sentará um reforço na posição de
uma das atrizes mais desejadas;
uma parceira do produto, ao invés
de um simples rosto de aluguel.

Para ambos, há muita coisa em
jogo. Nicole Kidman vem tentan-

do consolidar sua posição no topo
do ranking dos principais nomes
de Hollywood depois de ter conse-
guido um Oscar. Ela agora está ten-
tando se transformar em um sím-
bolo da moda.

O Chanel nº 5 vem sendo o per-
fume número um no mundo des-
de a sua criação, em 1921, uma
conquista extraordinária num se-
tor que, segundo Mary Ellen La-
pansky, diretora executiva da Fra-
grance Foundation, viu uma mé-
dia de quase 300 perfumes lança-
dos a cada ano, e onde a vida
média de um perfume nas prate-
leiras é de dois a três anos.

Recentemente, porém, ele vem
escorregando. Nos Estados Uni-
dos, por exemplo, ele não está en-
tre os cinco maiores desde 2002, e
esse comercial inquestionavel-
mente representa o esforço da
Chanel para reconquistar o topo
do ranking, além de atrair uma no-
va geração de consumidores—um
dos públicos mais difíceis de se-
rem alcançados através dos méto-
dos tradicionais de propaganda.
Se der certo, diz Pedraza, "Não há
dúvida de que outros tentarão fa-
zer a mesma coisa".

Carol Potter acredita que haverá
mais filmes do tipo. "Não acho que
os métodos tradicionais vão desa-
parecer, mas devido à necessidade
de se criar histórias maiores e mais
emocionais em torno de um pro-
duto, poderá haver uma certa mu-
dança de foco". Ela acrescenta: "É
uma situação progressiva, onde os
anúncios precisam se superar mais
e mais para darem resultados. Mas,
em algum momento, você terá que
fazer a pergunta: até que ponto vo-
cês está contribuindo para o luxo
da imagem de sua marca, ou ape-
nas aumentando os custos de sua
estratégia de comunicação?"

'Lucro da Tiffany tem maior queda em três anos
Bloomberg, de Nova York

A Tiffany & Co., a maior rede de
joalherias de luxo dos Estados Uni-
dos, disse que seu lucro líquido no
terceiro trimestre fiscal caiu 26%
devido à alta dos custos e à retra-
ção das vendas no Japão. As ações
da Tiffany, que reduziu sua previ-
são de lucro anual, caíram até 8%.

O lucro líquido registrou a maior
queda dos últimos três anos, pas-
sando a US$ 20,8 milhões compa-
rativamente aos US$ 28 milhões
do mesmo período de 2003.

Segundo a empresa, com sede
em Nova York, as vendas cresce-
ram 7,2%, seu menor ritmo de ex-
pansão dos últimos dois anos, e so-
maram US$ 461,2 milhões.

A alta dos preços dos metais
preciosos e dos diamantes redu-
ziu a margem bruta, enquanto os
gastos administrativos subiram
10%. As vendas das lojas que ope-
ram há pelos menos um ano no
Japão, o segundo mercado mais
importante da empresa, caíram
1% e houve menos transações
também nos EUA.

"A marca se deteriorou", disse
Henry Van der Eb, administrador
de ativos da Gabelli Asset Manage-
ment de Chicago, que gerencia
uma carteira de US$ 28 bilhões.
"Não há demanda no Japão para os
tipos de jóias que a Tiffany tem ten-
tado vender. Os altos preços do ou-
ro e dos diamantes também estão
prejudicando a empresa.
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