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‘Nós todos temos Aids’, diz a campanha publicitária que está agitando os Estados Unidos e a 
Europa. A propaganda é idéia do engajado estilista americano Kenneth Cole, um empresário que 
acredita em obras sociais. 
 
Levou um susto? A idéia é essa: chamar a atenção. Nelson Mandela, Desmond Tutu, Sharon 
Stone, Tom Hanks e Elizabeth Taylor são alguns dos astros, políticos e ativistas que vestiram a 
camisa da maior campanha de utilidade pública realizada recentemente contra a Aids, nos Estados 
Unidos. Lançada em dezembro pelo designer americano Kenneth Cole — associado à Fundação da 
Família Kaiser e à Viacom — com a frase de impacto “We all have Aids... if one of us does” (“Nós 
todos temos Aids... se um de nós tiver”), ela está circulando em outdoors, cartazes de ônibus, 
jingles de rádio, 200 revistas de moda e comportamento e em camisetas nos Estados Unidos e na 
Europa. O objetivo é quebrar o estigma que cerca a doença e reeducar a população, já que 95% 
dos infectados não sabem que são portadores do vírus. 
 
Porta-voz e criador da campanha, Kenneth Cole é conhecido, além de seus acessórios e linhas de 
roupas, pelo engajamento em causas sociais. Presidente da AmFAR (Fundação Americana para a 
Pesquisa da Aids), o estilista e empresário foi o primeiro a envolver a indústria da moda com essa 
questão, abordando-a desde 1985 em seus anúncios. Mais do que vender roupas, ele quer passar 
valores. 
 
— Ninguém precisa do que eu vendo. Quem, aqui nos Estados Unidos, necessita de outro sapato 
preto ou de outra camisa branca? Meu negócio é transmitir poder às pessoas. Se elas estão se 
sentindo bem com o que estão vestidas, se sentem bem em tudo — analisa Kenneth, que tem 
uma fundação e também é ativista em causas como as dos sem-teto, entre outras. 
  
Prada para o povo 
 
A primeira loja do mundo da marca Reaction será aberta no Rio em junho 
 
Simpático, irônico e direto, Kenneth Cole é, acima de tudo, um superempresário. Não pretende 
ser um criador, “conheço dezenas de designers melhores do que eu”, diz sorrindo e sem falsa 
modéstia, porque sabe que é imbatível mesmo nos negócios, casando moda, comércio e causas 
sociais. Seus anúncios, cheios de trocadilhos e humor — criados por ele e equipe — já são um 
marco na publicidade. Irreverentes e polêmicos, pretendem fazer o consumidor parar e pensar.  
 
— Ser consciente é mais importante do que o que você veste — diz ele. 
 
Neste filão da compra com atitude, Kenneth transformou em 26 anos uma modesta companhia de 
sapatos em um império da moda, que faturou no ano passado mais de US$500 milhões.  
 
Suas coleções urbanas e cosmopolitas não têm preços exagerados. “Prada para o povo”, segundo 
ele, é uma equação que significa produtos sofisticados mas acessíveis, modernos mas usáveis. A 
idéia é dar ao consumidor acesso às suas vontades. 
 
— Os melhores vendedores são os que ouvem. As pessoas sabem o que querem, meu trabalho é 
realizar esses desejos — diz ele, cujas empresas crescem por ano cerca de 22%. 
 
Um gênio do marketing 
 
Nova-iorquino, 51 anos, casado com Maria Cuomo (filha do ex-governador de Nova York, Mario 
Cuomo), pai de três filhas, amigo de políticos como os Kennedy e os Clinton, Kenneth Cole 
sempre foi um craque em marketing. 



 
Quando abandonou a faculdade de direito e partiu para o comércio, fez o estilo “uma câmera na 
mão e uma idéia na cabeça”. Apesar de o pai ser um fabricante de calçados, ele criou, em 1982, 
sua própria companhia, e fez um lançamento absolutamente original. Em frente ao Hotel Hilton, 
em Manhattan, onde se realizava uma enorme feira do setor, Kenneth, para conseguir uma 
licença da prefeitura de Nova York, simulou uma filmagem. Mudou a razão social da empresa para 
Kenneth Cole Productions, alugou um caminhão com luzes, câmera (muitas vezes sem filme), 
diretor e figurantes, e encenou a história “O nascimento de uma companhia de sapatos”. Em três 
dias, vendeu 40 mil pares. 
 
Hoje, além da etiqueta que leva seu nome, tem uma segunda marca, a Reaction, com peças 
básicas e preços mais baixos, e outra bem jovem, a Unlisted. Com linhas de acessórios e roupas 
masculinas e femininas, relógios, jóias, perfumes, e brevemente uma coleção para cama — 
encontradas em milhares de pontos de venda e em 90 lojas próprias, sendo 19 na América do Sul 
— a marca se espalha. O Rio de Janeiro é a próxima parada. Será a primeira cidade no mundo a 
ganhar, em junho, no BarraShopping, a loja Reaction (antes restrita a lojas de departamento), 
franquia trazida pelo empresário carioca Alberto Chreem. 
 
Abrindo a temporada outono-inverno de Nova York, encerrada ontem, Kenneth Cole mostrou uma 
coleção feminina seguindo a corrente da silhueta mais justa com saias-lápis e jaquetas curtas. 
Para os homens, muitos casacos, botas e alfaiataria clássica. O designer enfatiza sua visão 
masculina também ao fazer moda para as mulheres:  
 
— Sempre parto da alfaiataria. Gosto de criar uma peça sexy e ao mesmo tempo confortável. Fácil 
de usar mas com uma diferença. 
 
Antes do desfile, Kenneth — que também é ligado ao Sundance Film Festival — sempre apresenta 
um curta-metragem divertido e debochado com temática do mundo da moda. Desta vez, um dos 
alvos foi a síndrome da passarela, aquele distúrbio que assola as fashion victims viciadas nos 
trejeitos de caminhar como se estivessem eternamente desfilando. 
 
Para quem quiser mergulhar em toda a trajetória da marca, assim como nas campanhas 
publicitárias que fazem escola, é bom saber que está tudo documentado no livro “Footnotes — 
Kenneth Cole” (editora Simon & Schuster). 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 11 fev. 2006, Ela, p. 1 e 2 
 
 
 


