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No mercado de luxo, exclusividade é um conceito que não se aplica só a produtos. No 
marketing, por exemplo, garoto-propaganda virou embaixador de marca. Criação de 
algumas grifes, que decidiram eleger mandatários locais e criar uma versão mais sutil 
- e muitas vezes mais eficiente - dos representantes publicitários. Nesse universo já 
desfilaram nomes como os da atriz Audrey Hepburn, da modelo Cindy Crawford, da 
princesa Diana e do piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher. Mas há muitos outros 
personagens de menor visibilidade, que exercem tanta influência quanto os famosos 
no seu amplo círculo de contatos. 
 
Existentes no Brasil desde 2000, quando a Dior inaugurou o uso do conceito por estas 
bandas, eles são escolhidos a dedo para cumprir "mandatos" de, no mínimo, um ano. 
O último a assumir o "cargo" foi Beto Ranieri, mais conhecido pela reputação dos 
charutos de sua tabacaria dos Jardins do que pelo consumo do uísque Buchanan’s, que 
passou a promover entre amigos. "Tomava uísque, mas não necessariamente 
Buchanan’s. Com o convite tive de relembrar a marca", diz Ranieri. 
 
Ao contrário de outras empresas, a Diageo, responsável pela importação e distribuição 
do destilado, não vê problemas na falta de intimidade com a marca. "A integridade da 
pessoa, acesso ao público-alvo e empatia com ele são o que interessa", afirma 
Eduardo Bendzius, gerente de Marketing da importadora. "No caso do Beto, ele acaba 
sendo um embaixador que tem até a própria embaixada", diz, referindo-se à 
tabacaria.Apesar disso, ele não promoveu nenhuma degustação na loja. Prefere 
lugares neutros. 
 
Prestes a eleger sua embaixadora nacional, a fabricante de relógios Longines é outra 
que não se incomoda com a falta de ligação com a marca. "Procuramos alguém que 
possa personificar nosso slogan ‘Elegance is an Attitude’", diz Henrique Amorin, que 
está em fase final de namoro com a atriz Lavínia Vlasak para substituir o piloto Pedro 
Paulo Diniz. 
 
O contrato entre Diniz e a Longines, de 1998, não foi renovado por causa da saída do 
piloto das pistas e das colunas sociais em que aparecia usando um relógio da marca. 
"Queremos alguém com visibilidade na mídia e seja formador de opinião. Não alguém 
ainda em ascensão." 
 
Já a Dior, que no começo do ano deve apresentar a nova embaixadora brasileira, não 
faz questão de celebridades. A exceção foi a apresentadora Angélica, destituída antes 
do tempo por causa da gravidez. "Não fazemos roupas para grávidas", diz Rosângela 
Lira, diretora de Marketing da empresa. "O caso dela foi mais um desafio de 
transformação de estilo do que de uso de imagem pública. Provamos que a marca é 
tão forte que é possível tirar alguém da lista das dez mais cafonas." 
 
Em geral, para ser eleita embaixadora Dior a candidata deve fazer parte do universo 
do estilista francês. Isto é, ter um número considerável de peças. Esse foi um dos 
motivos que fizeram a socialite Cristiane Saddi aceitar em 2000 ser a primeira 
embaixadora no País de Christian Dior - ou melhor, do atual estilista, John Galliano. 
"Antes tinha no armário poucas, mas boas peças. Fui eleita por meus contatos e a 
forma de traduzir a moda para amigas." 
 



Como pagamento pelas aparições em eventos e recepções, sevestida com a marca, 
recebia descontos na loja e prioridade de compra nas novas coleções. Algumas peças 
emprestadas viraram presente. "Não é à toa que um monte de clientes me pergunta 
como se candidatar", diz Rosângela. Mas a escolha é seletiva. Todo anos ela envia à 
sede da empresa, em Paris, um dossiê com o perfil e foto de dez pessoas indicadas. 
 
Antes de assumir o posto, Christian Hallot, embaixador mundial da joalheira H.Stern, 
trabalhou 25 anos na empresa. "Na H.Stern, o embaixador é uma espécie de porta-
voz. Por isso não poderíamos eleger alguém que não conhece nossa filosofia e 
trabalho", explica Victor Natenzon, vice-presidente da companhia.Apesar de mulheres 
serem, o público-alvo, Hallot garante que não se sente peixe fora d’água ao falar de 
peças que não usa. 
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