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Segundo a grife do LVMH, brasileira foi escolhida para campanha por ser sexy e esbanjar classe.  
 
A francesa Louis Vuitton, marca que é o carro-chefe do conglomerado de luxo LVMH, escolhe a 
supermodelo Gisele Bündchen para representar seus ideais. Para fazer a campanha mundial de 
primavera-verão 2006 da grife - que estréia este mês nas revistas de moda de maior prestígio do 
mundo e em mais de 1/3 de suas 343 lojas espalhadas pelo planeta - a brasileira pode ter 
recebido US$ 3 milhões.  
 
Trata-se de uma cifra extra-oficial, não reconhecida pela Louis Vuitton. É um cachê fantasioso? "O 
que importa é o resultado que poderá advir disso", faz mistério Marie-Sabine Leclercq, há um ano 
diretora de comunicação da marca, em visita ao Brasil. "Esta campanha é muito importante para 
nós", completa Marie-Sabine.  
 
A executiva trabalha diretamente com Yves Carcelle (presidente mundial da grife) e o estilista 
norte-americano Marc Jacobs, seu diretor criativo. Empossado em 1997 pelo presidente do grupo 
LVMH, Bernard Arnault, Jacobs é o homem que renovou a imagem da Vuitton de maneira 
contundente. É um dos responsáveis pela mudança no status da marca - no período, de grife 
confidencial, restrita a malas e bolsas, a Vuitton ganhou apelo fashion com suas roupas.  
 
Porque Gisele é brasileira e o Brasil tem o segundo maior desempenho na América Latina (perde 
apenas para o México, que conta com sete lojas, três a mais do que aqui), é que ontem a marca 
promoveu no Museu Brasileiro de Escultura (MuBE), em São Paulo, uma exposição com as nove 
fotos da campanha, com a presença da própria Gisele. Durante o dia, a modelo posou para edição 
local da Vogue de maio.  
 
"É a primeira vez que a marca faz um evento por causa de uma campanha", conta Marie-Sabine, 
que iria conhecer a Daslu, onde está instalada a principal loja da marca na América Latina (na 
verdade, uma global store, com toda a gama de produtos, inclusive com as jóias da marca).  
 
Embora contribuindo menos para as finanças que o México, a clientela brasileira merece a 
honraria por ser considerada mais atenta à moda. Um dos indicadores é que quando os novos 
modelos de bolsas chegam ao País já contam com longa lista de espera, uma das práticas mais 
intrigantes do mercado de luxo.  
 
Gisele foi clicada em Ibiza (Espanha) pelos fotógrafos Mert Alas e Marcus Piggott, há tempos 
responsáveis pelas campanhas da marca. Além das roupas, sapatos, relógios e jóias, algumas das 
imagens destacam as novas bolsas - sim, elas continuam sendo o cartão de visita da Vuitton, mas 
há muito tempo os modelos não se limitam mais ao famoso logotipo da grife. Na primeira, já 
veiculada nas revistas no Hemisfério Norte e que começa a veiculação aqui, Gisele aparece com a 
nova bolsa Onatah - a primeira criação em camurça nos 152 anos da Vuitton.  
 
Além da inovação do material, há minissaias e o uso de cores, fortes indicadores de que a marca 
vai prosseguir com sua política de rejuvenescimento. A coleção é jovem sim, mas Marie-Sabine 
discorda da análise de que a Vuitton queira fazer despencar a faixa etária da clientela. "A idéia 
não era essa, mas se essa campanha trouxer esse público e vender mais, será bom", tergiversa. 
"Já temos clientes muito jovens. Gisele reflete mesmo é o frescor dessa coleção."  
 
Gisele foi escolhida pelo próprio Jacobs, que também elege as peças que estão nos anúncios. Ela 
mereceu ser a atual encarnação da grife por ser, nas palavras de Marie-Sabine, sexy e ao mesmo 
tempo ter muita classe. "Ela é confiante num nível positivo, não arrogante", destaca. "É uma 
celebridade, não uma modelo."  
 



No trabalho com Jacobs, Carcelle e Marie-Sabine são os responsáveis por fazer o balanceamento 
comercial de sua criatividade. Segundo a diretora de comunicação, Jacobs tem carta branca. 
"Tudo nasce da cabeça dele", garante. Jacobs pode tudo? Segundo ela, sim. "Ele soube capturar 
todo o legado de uma empresa centenária e imprimir seu próprio espírito." Não revela qual foi o 
crescimento da Vuitton sob sua gestão. É visível, porém, que desde 1998, com sua primeira 
coleção, a grife ganhou mais visibilidade.  
 
Gisele dá seqüência à estratégia recente da empresa no uso de celebridades. É considerada pelos 
consultores especializados em luxo o balanceamento perfeito entre a cantora e atriz Jennifer 
Lopez (opção pop que muitas clientes consideraram "descolada" da proposta da grife), e a atriz 
Uma Thurman (opção das mais elitizadas, com sua aura de atriz intelectualizada, cool e 
inacessível), que estampou as duas últimas campanhas.  
 
Para Marie-Sabine, que chegou à empresa durante o período de escolha de Uma Thurman, 
estampar Jennifer Lopez nas campanhas também foi algo natural. "Ela foi mostrada de um modo 
sofisticado e único", pondera. "Ainda não havia chegado à companhia, mas teria aprovado a 
decisão". Segundo a executiva, não há regra para a escolha das modelos, porque cada uma das 
coleções é diferente. "A mulher Louis Vuitton é multifacetada."  
 
Mas é claro que a imagem de uma modelo, em tempos de gestão profissional do mercado de luxo, 
não segue apenas os caprichos de estilo. O consultor Carlos Ferreirinha, presidente da MCF 
Consultoria e ex-presidente da marca no Brasil, tem a explicação para a escolha de Jennifer, que 
muitos consideraram polêmica. "Apostar num ícone de aspirante foi uma estratégia importante no 
momento em que a empresa precisava fortalecer a marca nos EUA." Gisele, por outro lado, 
celebridade de moda, reflete outro momento. "É uma tradução mais atualizada."  

 
 
Leia Mais 
 
Cachê à altura do "Pelé da moda" 
 
Não que seja "troco", mas os valores que podem ter sido pagos a Gisele Bündchen - profissional 
que ancora todo o negócio do ponto de vista de imagem -, olhados à luz da pujança do mercado 
de luxo, não impressionam. Uma coisa é o bolso da moça; outra, a ser levada em conta, é que 
trata-se de empresa global, que usará a modelo em escala mundial.  
 
"O número não causa surpresa no mundo dos negócios", pondera Sílvio Passarelli, diretor do MBA 
de gestão em luxo da Faap. "O que eles estão buscando é um ícone de aceitação mundial. Neste 
sentido, não é caro", analisa Amnon Armoni, diretor executivo do Instituto Brasil Arte e Moda e 
coordenador do MBA Gestão Estratégica de Moda, também da Faap.  
 
Na hora da veiculação, o conglomerado mais poderoso do planeta leva vantagem. Por ter várias 
marcas, o grupo LVMH tem poder de barganha para negociar por menos que os cerca de US$ 40 
mil que podem custar uma página da edição norte-americana de Vogue, a revista de moda mais 
influente do planeta.  
 
Em 2005, o faturamento global do grupo LVMH foi de US$ 17 bilhões. A divisão de moda e couro 
(Vuitton, Dior, etc) perfez US$ 6 bilhões. A Vuitton seria responsável por até 70% do valor. As 
verbas destinadas a marketing oscilam entre 3% e 6% do faturamento. Na opção mais 
conservadora, de 3% (há estimativas menos ortodoxas, de cerca de 15%), seriam destinados US$ 
120 milhões/ano às campanhas da Vuitton. O cachê da modelo representaria 2,5% do montante. 
Será muito para o Pelé da moda?  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 fev. 2006, Comunicação. 
 


