
GARÇONETE DE LUX
Com o conceito "Lux revela
a estrela que existe em você",
a nova campanha da Lux,
marca de sabonete da
Unilever, transforma uma
garçonete na top model
Gisele Bündchen.
A campanha divulga a nova
linha da marca, que é com-
posta por cinco produtos.
São eles, Rosa Aveludada,
Massagem Marinha, Toque
de Suavidade, Nutrição Ra-
diante e Perfeição Cremosa.
As novidades substituem a li-
nha Lux Skincare, que deixa
de ser comercializada. O fil-
me, criado pela J.W.Thom-
pson, mostra uma mulher to-
mando banho e indo para o
bar onde trabalha. No local,
a garçonete não consegue
passar por um determinado
ambiente, com a sua bandeja,
porque está lotado.
Para resolver a situação, ela
sobe no balcão e se transfor-
ma na top model, que apare-
ce desfilando, como se esti-
vesse em uma passarela.
Para as gravações do comer-
cial, foram utilizadas duas lo-
cações em Barcelona. A dire-
ção de cena é dos franceses
Raquel e Fabrice Carazo. A
produtora é a The Pink Film
Company.
Os anúncios também seguem
o mesmo conceito. Nas pe-
ças, a mesma garçonete apa-
rece olhando no espelho,
vendo a Gisele Bündchen re-
fletida em seu lugar. As fotos
foram feitas por Bob Wolfer-
son.

A campanha, que começou a
ser veiculada na última quin-
ta-feira (7), ainda conta com
mais cinco comerciais de 15
segundos, um para cada ver-
são de Lux. Nesse caso, a
produtora é a Made to
Create com direção de Willy
Biondani.
A direção de criação da cam-
panha é de André Pinho e
Derek Day, da Thompson de
Londres.
De acordo com a gerente de
marca da Unilever, Claudia
Neufeld, o investimento para
o lançamento foi de R$ 30
milhões, incluindo a campa-
nha. Claudia conta que "a
comunicação passou por
uma inovação, que buscava
modernizar a ligação da mar-
ca com o conceito de estrela,
além de divulgar os novos
produtos".
Ela lembra que Lux sempre
utilizou celebridades em suas
campanhas. A primeira delas
foi a ex-miss Brasil Martha
Rocha, que protagonizou
campanha para a então Gessy
Industrial, em 1954. Depois,
veio a atriz Tônia Carrero,
que atuou no filme para o sa-
bonete Lever, antigo nome
de Lux. Também já partici-
param das campanhas da
marca: Regina Duarte, Vera
Fischer, Maitê Proença, Cris-
tiana Oliveira, Letícia Spiller,
entre outras. A marca é líder
do mercado com 22% de
participação, seguidas de
Dove e Vinólia, ambos da
Univeler.

Cláudia: investimento de R$ 30 milhões

Gisele vira garçonete em comercial da JWT


