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Grifes famosas globalizadas criam um novo tipo de profissional. As empresas de luxo, que 
movimentaram US$ 70 bilhões em 2003, passaram a adotar um novo tipo de profissional para 
representar as marcas nas altas esferas: criaram "embaixadores" para cargos executivos. Na 
apropriação de um título circunscrito ao meio diplomático, comportam-se como se fossem nações. 
Querem que seus consumidores sintam-se "cidadãos" nesses "países" em forma de grife e, com 
isso, atrair novos clientes interessados nessas comunidades que se concentram ao redor de 
marcas luxuosas. E que venham muitas mais.  
 
A expectativa é que o chamado novo luxo, noção ampliada do termo que inclui também nomes 
não tão luxuosos como a XS, de Giorgio Armani, e as cafeterias Starbucks, chegue em 2008 à 
cifra de US$ 400 bilhões. O que significa, portanto, que muito mais pessoas receberão seus 
"vistos de entrada".  
 
A diplomacia aplicada ao universo do luxo também garante doses generosas da aura de glamour 
intrínseca ao marketing dessas marcas. É recurso que começou na alta hotelaria e chegou ao 
mundo das bebidas e da moda.  
 
Para o bem e para o mal, a apresentadora Angélica é embaixadora no Brasil de um bastião 
francês do luxo, a Christian Dior, fato que os especialistas consideram desprovido de foco e dividiu 
clientes e fãs da marca. A atriz Isabella Rossellini foi chamada embaixadora pela Lancôme, de 
cosméticos, no final da década de 80, prática que persiste e é eufemismo para garota-
propaganda. A nomeação de embaixadores em cargo executivo é passo à frente e trabalho de 
muitas nuances. Vão a eventos de lançamento, dão treinamentos, são obrigados a dominar 
informações de todas as áreas da empresa. Alguns poucos funcionam como porta-vozes, aptos a 
falar da companhia tanto em termos de ativo, quanto de seu valor como marca.  
 
Christian Hallot, 45 anos, que chegou à joalheria aos 18, tem o título de "branding ambassador" 
impresso no cartão da H. Stern. "Para ser embaixador, é preciso ter pleno domínio e 
conhecimento do produto e do mercado que se quer atingir", define ele.  
 
Marcas internacionais apostam num novo profissional para ganhar espaço.  
 
Christian Hallot é a "encarnação" da H. Stern, rede joalheira criada no Brasil que tem 160 lojas 
(80 no exterior). Ele responde às perguntas da imprensa no mundo inteiro e numa única semana 
vai de Dubai a Los Angeles, sempre qualificando a marca. Este ano foram mais de 150 
decolagens.  
 
A necessidade da atuação diplomática não é gratuita. A quase sessentona H. Stern começou a 
abertura de filiais no exterior há 35 anos – a primeira loja foi no Uruguai e logo depois veio a da 
Quinta Avenida, em Nova York. A partir de 1995 começou a ser forjada a revolução de estilo que 
fez com que ela deixasse de ser percebida apenas pelas pedras brasileiras e passasse a ser 
notada também pelo design. O embaixador Hallot é figura de ponta neste processo e passou a 
figurar como emissário das qualidades da marca no estrangeiro, o que já fazia em missões pelo 
Brasil sem o título pomposo.  
 
Hoje, a H.Stern está entre as cinco maiores joalherias do mundo em prestígio de marca. Suas 
jóias são freqüentes em revistas de moda como a americana "Harper’s Bazaar" e as "Vogue" dos 
cinco continentes, bem como na italiana "Vogue Gioelli". Também tem a ver com seu trabalho o 
fato de a H. Stern figurar como única empresa brasileira na última edição do "Le Guide du Luxe" 
editado pela Lexilux. O guia tem fama de independente e arrola 480 empresas de vários 
segmentos, as de mais prestígio de marca e produto.  
 



Hallot considera pretensiosa a idéia de que a figura do embaixador tenha conseguido agregar 
valor financeiro à rede. Mas em relação à marca, avalia que sim. "Com uma diretoria pequena e 
extremamente ocupada, houve uma facilidade muito maior de acesso aos clientes", reconhece ele.  
 
Em eventos como o que ocorreu semanas atrás no Shopping Iguatemi – para lançamento dos 
relógios da marca Jaeger-Le Coultre que a H. Stern revende e promoveu uma exposição 
fotográfica – Hallot é sempre assediado. "Um embaixador tem de estar absolutamente acessível a 
qualquer cliente, a qualquer momento", pontua. "Não pode haver distância nenhuma."  
 
Diplomacia na Capital  
 
A austríaca Swarovski, de cristais, tem uma representante diplomática apenas para trabalhar o 
mercado de Brasília. É Márcia Lima, conceituada promotora de eventos da capital da República. O 
relacionamento entre a promoter e a Swarovski começou em 2002, por ocasião da abertura da 
loja do Park Shopping, empreendimento do grupo Renasce (o mesmo do Morumbi Shopping, onde 
foi aberto o primeiro ponto brasileiro da marca).  
 
Depois, a Márcia Lima Promoções e Eventos foi contratada para fazer todos os eventos da 
austríaca na cidade. "Há um ano, quando a parceria foi renovada, surgiu a idéia de chamá -la de 
embaixadora da Swarovski em Brasília", conta Fábio Gianni, diretor comercial e financeiro da 
marca no Brasil. Márcia soube valorizar o glamour dos cristais com habilidade. "Eles perceberam 
que quando eu usava alguma peça da Swarosvki, sempre alguém ia à loja querendo também", diz 
ela.  
 
Na cidade dos embaixadores, Márcia é conhecida mesmo por embaixatriz. Nomenclaturas à parte, 
trata-se de estratégia única por parte da Swarovski, que tem uma rede 450 lojas próprias e está 
presente em mais de 10 mil pontos de venda espalhados pelo planeta. Assegura que não há nada 
parecido, por exemplo, em Washington DC.  
 
A unidade federativa com maior renda per capita do País e um índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) comparável aos de primeiro mundo vive muito em função da legitimação social. 
Mesmo cosmopolita, funciona na base do tripé "quem indica - quem leva - quem apresenta".  O 
grande trunfo de Márcia é o acesso irrestrito aos três mundos que compõem a capital federal: o 
diplomático, o político (que deixa a cidade na quinta-feira) e a sociedade brasiliense – um mix de 
residentes e flutuantes que ela domina bem. "A Márcia consegue levar qualquer pessoa aos 
nossos eventos, é uma pessoa que abre portas", orgulha-se Gianni.  
 
Na pele de embaixatriz, ela tem uma função que não é executiva e sim social. Envia catálogos 
para seu seleto mailing e quase sempre usa um item da marca austríaca. "Dificilmente, ela é vista 
em alguma foto de jornal sem uma peça Swarovski", conta Gianni, que diz considerar difícil 
mensurar o retorno financeiro dessas ações. O mais valioso, segundo ele, é a divulgação em 
termos de imagem. Márcia comparece a eventos todas as noites, seja como promotora deles ou 
como convidada.  
 
No jantar de boas-vindas que promoveu para Werner Brandstetter e Leonie Maria Brandstetter, 
novo embaixador e embaixatriz da Áustria, criou uma mesa toda de pássaros de cristal. "Eles 
amaram e os convidados idem", orgulha-se. Ela, que inventou a moda local de colocar as filhas de 
ministros nas passarelas, também conseguiu a adesão de duas embaixatrizes para desfilar peças 
da Swarovski. No aniversário de 15 anos de sua filha, o bolo foi ornamentado com luxuosas 
borboletas da marca. Márcia não sabe sequer quanto custam as peças e procura imprimir sutileza. 
"Minha abordagem tem muito da minha criação mineira, devagar e sempre", diz a economista 
formada na Universidade de Brasília (UNB), que chegou à cidade com dez anos pelas mãos do pai 
e há seis criou sua empresa de eventos. "No meu trabalho para Swarovski passo seriedade. 
Quando se dão conta, estão todos empolgadíssimos com a marca."  
 



Em Brasília, o uso de jóias é estimulado. A Swarovski representa um meio termo entre a bijuteria 
e a jóia e quer o público da joalheria. Dona Marisa, esposa do vice-presidente José de Alencar, 
não costuma usar uma coisa nem outra. "Ela fez promessa. Como é muito minha amiga, 
compareceu a um evento na loja e comprou uma peça para presentear", gaba-se Márcia.  
 
Histórias como essa pontuam sua contribuição como embaixadora, que no entanto, não se 
restringe aos vips. Márcia entende que as peças ficaram muito mais conhecidas também por 
funcionárias do Congresso. "Brasília ficou com fama de ilha da fantasia, só que é composta em 
sua imensa maioria por funcionários públicos", lembra. Ela conta que conhece mulheres que 
juntam mesada ou salário para casar com uma tiara da Swarovski. "Creio que abri uma porta para 
elas."  
 
Pelo champanhe francês  
 
O francês Pierre Joffre tem dupla função: é embaixador e gerente da Dom Pérignon, uma das 50 
marcas de luxo do conglomerado Möet Henessy-Louis Vuitton (LVMH). Há dois anos como 
embaixador, a representa em vários eventos de degustação com grupos seletos de consumidores 
finais e aproveita para contar todo o legado da marca. "No Brasil, Dom Pérignon é marca que 
conhecem pelo nome. Falta às pessoas descobrir um pouco mais de seu encanto a nível 
enológico", explica.  
 
Lançado em 1921, o champanhe só é produzido nos anos em que a safra é considerada realmente 
boa. Joffre, que agora trabalha na divulgação das safras de 1996 e 1998, explica que é inerente 
ao cargo a sensibilidade de enólogo. Como embaixador, sua função lembra o de um profissional 
de relações públicas. "Posso falar em nome da marca – representá-la, não apenas mostrá-la", 
exemplifica. É algo diferente e degraus acima do trabalho de gerente de marketing, impedido de 
ministrar treinamentos e participar de degustações.  
 
A Sagatiba, cachaça premium brasileira, já tem embaixadores na Europa e prospecta um para 
atuar no mercado local. Uma sacada conjunta entre a marca, a distribuidora Aurora e a agência 
F/Nazca Saatchi & Saatchi, responsável pela comunicação da marca. O embaixador é útil para 
explicar o conceito inédito de multidestilação junto a formadores de opinião, donos de casa 
noturna e barmen. "Como resultado, nosso relacionamento com os melhores pontos de venda e a 
rápida resposta dos consumidores", diz seu diretor comercial Marcello Marchiori. No evento 
promovido pela loja de departamentos inglesa Selfridge’s, em maio, a cachaça foi o destilado mais 
vendido.  
 
Até porque não são brasile iros - e sim da Holanda, Inglaterra e França - os embaixadores são 
chamados de "sagachampion". "O conhecimento do mercado local é muito importante", explica 
Marchiori. "Só assim podem reforçar o conceito junto aos distribuidores, pontos de venda e 
consumidores." Agora, a empresa procura um embaixador para atuar nos principais pontos de 
dose do estratégico eixo Rio-São Paulo. 

 
 
Leia Mais 
 
Função ainda sob crítica 
  
A validação de marcas de luxo pelas vias da diplomacia tem como mérito facilitar o acesso 
daqueles que se sentem constrangidos. "A inteligência está em abrir este mercado para quem tem 
inibição em relação a produtos ou serviços, ao mesmo tempo que mantém a aura de diferença tão 
cara a este mercado", destaca o psicanalista Jorge Forbes, que realiza com o filósofo francês Gilles 
Lipovetsky estudos sobre a relação do luxo e da identidade através dos séculos.  
 



"Estão renomeando funções que eram feitas de forma intuitiva ou sem o devido foco", observa o 
consultor Carlos Ferreirinha, da MCF. "É um spotlight, uma mudança que acaba por fortalecer o 
mercado." Mercado que agora olha com voracidade para a China. O novo eldorado das empresas 
sediou recentemente conferência e reuniu a elite do luxo mundial.  
 
O diferencial pelas vias diplomáticas nem é competitivo. "Não é instrumento fundamental e não 
será daqui para a frente", observa. Boa parte das empresas ainda considera a prática desprovida 
de resultados. "Os embaixadores de Baccarat são todos os nossos clientes, que nos representam 
muito bem", afirma Ana Paula Luz, uma das pessoas mais expostas da marca no Brasil com o 
"tradicional" cargo de gerente de marketing. Para Amnon Armoni, professor do MBA de Luxo da 
Faap, significa evolução. Algo comparável com o que ocorreu com o estilista, que de mero 
desenhista de roupas passou a diretor de criação, a envolver-se com a imagem e os negócios da 
marca. "Não é uma jogada, mas uma ferramenta útil."  
 
A tendência é que a figura seja, cada vez mais, absorvida também no varejo. É o que assegura 
Christian Montenegro, diretor da POP Marketing, agência especializada em ações no canal de 
venda e que há dois anos confere e qualifica como embaixadores vendedores a serviço das 
empresas L’Oréal, Souza Cruz e Vivo. "O embaixador tem identificação com seu público, enquanto 
o promotor de vendas só fornece dados comerciais."  
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