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Quando o World Gold Council (WGC), um órgão setorial fundado por grupos mineradores 
que respondem por cerca de 35% da produção mundial de ouro, quis lançar uma nova 
campanha publicitária para jóias de ouro, ele recorreu a fotógrafos da "National 
Geographic" ao invés dos que trabalham para revistas de moda. 
 
Michael Yamashita, William Albert Allard, Jodi Cobb e Joel Sartore estão mais 
acostumados a tirar fotos de pessoas e paisagens em todos os cantos do mundo, do que 
trabalhar para revistas de moda. 
 
Steve Kershaw, diretor de criação da Bartle Bogle Hegarty (BBH), a agência de 
propaganda que trabalhou na campanha do ouro, diz que os fotógrafos foram escolhidos 
porque o objetivo era ter uma campanha mostrando que pessoas comuns podem ter uma 
ligação com o ouro. "Quando você folheia uma 'National Geographic', vê imagens bem 
reais de pessoas, enquanto que quando você abre uma revista de moda você vê modelos 
glamourosas em um ambiente muito pouco natural, mulheres sensuais usando diamantes 
ou promovendo artigos de luxo de uma maneira que não tem ligação com as pessoas 
comuns", diz ele. 
 
A necessidade de projetar um certo visual para o ouro é importante, uma vez que o 
metal tem um problema de imagem entre os consumidores. As vendas mundiais de jóias 
de ouro foram menores no ano passado do que dez anos atrás; os consumidores estão 
gastando mais de sua renda disponível em outros artigos de luxo ou em quinquilharias 
eletrônicas e férias. 
 
O ouro também perdeu seu apelo entre as pessoas que vão se casar na Europa 
Ocidental, América do Norte e China, que na última década vêm demonstrando uma 
preferência cada vez maior por alianças de platina. 
 
"A imagem do ouro está manchada — ele foi usado para promover produtos como 
biscoitos e cartões de crédito, mas essas promoções nada fazem pelo metal ouro e 
freqüentemente desvalorizam sua marca de algo que é único", diz Kershaw. 
Kelvin Williams, diretor executivo de marketing da Anglogold Ashanti, uma mineradora 
de ouro da África do Sul, afirma que a imagem do metal também vem sofrendo com a 
falta de bons novos desenhos de jóias. Além disso, a experiência de comprar ouro não é 
muito satisfatória."Muitas das casas tradicionais que vendem ouro são pré-modernas; 
elas não mudam seu conceito para o varejo há 50 ou 60 anos", acrescenta ele. 
 
A Anglogold, que está ajudando a financiar a campanha do WGC, também lançou uma 
promoção de jóias de ouro criadas por designers sul-africanos. A companhia com sede 
em Joanesburgo seguiu uma rota diferente da do World Gold Council ao se unir à edição 
americana da "Harper's Bazaar". Williams diz que a revista "transmite idéias e imagens 
estimulantes". 
 
Sarah Davanzo, principal executiva da Gold R, uma companhia de marketing 
especializada em promover jóias de ouro, diz que o laço com a "Harper's Bazaar" dá à 
Anglogold acesso ao banco de dados dos leitores da revista. "Nós sabemos quantas 
pessoas de 35 anos ganham US$ 75.000 e sabemos que perfumes elas usam; que papel 
higiênico elas usam, o que assistem na TV", diz Sarah Davanzo. 
 
Ela acrescenta que a Gold R aconselhou a Anglogold em sua estratégia de marketing para 
as jóias de ouro sem o uso de uma agência de propaganda. "Nós percebemos que existe 
um mercado para as jóias de ouro com desenhos bons e inovadores, a preços que não 
são os pagos na Bond Street, na Bulgari ou na Tiffany", afirma ela. 
 



Sob os termos da ligação Anglogold-"Harper's Bazaar", a companhia mineradora está 
vendendo sua linha de jóias de ouro Saison por meio de catálogos e marketing direto em 
seu site na Internet (www.saisonfashiongold.com). 
 
A Anglogold já tentou vender jóias on-line uma vez. Foi uma parceria com o JP Morgan e 
a Pamp MKS, uma negociadora de ouro de Genebra, no site GoldAvenue.com. Esta 
página, criada cinco anos atrás, durante a onda de criação de portais na Internet, 
permitia aos clientes comprar jóias de ouro e investir no metal precioso. 
 
Nem os investimentos, nem as atividades de varejo do site foram um sucesso comercial. 
Sarah Davanzo diz que vender jóias pelo site da Saison se tornou algo mais sofisticado; 
os consumidores parecem mais confortáveis comprando tais produtos eletronicamente e 
a opção de devolução em 30 dias dada pela companhia também dá a eles a segurança de 
saberem que suas escolhas não são irreversíveis. 
 
Outro fator que apontou para a necessidade de uma estratégia on-line foi o tempo. "Eu 
tive apenas nove meses para elaborar um plano, para comercializar o produto, criar uma 
marca, trabalhar a logística de distribuição e eu não tive como fazer tudo isso me 
associando a uma joalheria", afirma ela. 
 
Enquanto isso, o WGC se unia à Sterling, a divisão americana da Signet, a rede britânica 
de joalherias que tem ações negociadas em bolsa de valores, como parte de sua 
estratégia para posicionar a linha de jóias de ouro patrocinada pelo WGC sob sua 
campanha "Speak Gold", na qual ele está gastando cerca de US$ 10 milhões. 
 
Philip Olden, diretor-gerente internacional de jóias e marketing do WGC, diz que uma 
parte importante da campanha é que ela é mais abrangente com as joalherias de varejo. 
"Nossos membros e os varejistas com os quais trabalhamos agora entendem que os 
desafios que enfrentamos não são necessariamente o que as pessoas compram quando 
estão numa joalheria, é colocá-las dentro de uma joalheria em primeiro lugar", explica. 
Ela acrescenta que o setor de jóias de ouro é muito fragmentado e raramente colabora 
com campanhas coordenadas. 
 
Isso contrasta com a indústria dos diamantes, onde a De Beers, que tem uma forte 
influência sobre a oferta de diamantes, trabalha de perto com os varejistas. Kershaw, da 
BBH, diz que a campanha do ouro está focada nos Estados Unidos, o maior mercado de 
jóias de ouro do mundo em valor; Índia, o maior mercado em volume; China, porque é 
um mercado que vem se desenvolvendo rapidamente; Itália, porque é o maior 
exportador e centro de inovação em design; e Oriente Médio, onde o ouro é visto como 
uma medida de valor e também atraente de ser usado. 
 
Ele diz que as campanhas de marketing em cada um desses mercados são parecidas, 
uma vez que usarão outdoors e revistas, incluindo "Elle", "Vogue" e "Mane Claire" nos 
EUA e Itália, e recebem suporte de material de marketing nos pontos de venda e do site 
www.speakgold.com. 
 
A abordagem comum foi buscada por Jim Burton, presidente do WGC, quando ele se 
juntou ao conselho dois anos atrás e foi encarregado de aumentar as vendas das jóias de 
ouro. 
 
"A plataforma de propaganda se concentra na ligação emocional que as mulheres têm 
com o ouro e mostra como ele é usado em diferentes lugares e diferentes períodos da 
vida", diz Olden. O ouro marca momentos importantes das vidas das mulheres, como o 
nascimento dos filhos, aniversários e casamentos. 
 
"As pessoas têm uma ligação muito forte com o ouro, mas francamente o setor não tem 
feito um bom trabalho para reforçar isso", afirma ele. 



Com exceção da Anglogold, nenhuma companhia mineradora se envolveu diretamente na 
comercialização de jóias antes, muito embora ela responda por cerca de três quartos de 
todo o ouro novo produzido a cada ano. 
 
Sarah Davanzo diz que mais mineradoras estão interessadas em comercializar jóias. 
Olden afirma que, ao contrário de outros metais preciosos como a platina e a prata, em 
que a maior parte da demanda é para aplicações comerciais, "o ouro é movido pela 
demanda do consumidor e é por isso que nós acreditamos que o que estamos fazendo é 
mais do que realizar uma boa campanha publicitária". 
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