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RESUMO 

 O presente trabalho visa compreender a evolução dos filmes publicitário do 

perfume Chanel No 5. A pesquisa é de natureza qualitativa e aborda assuntos como o 

luxo, a identidade das marcas, o uso das celebridades como estratégia de persuasão e 

os aspectos que compõem um filme publicitário. Dessa forma, foram escolhidos três 

VTs do produto para análise. O primeiro lançado em 1978, o segundo em 1998 e o 

terceiro em 2009. O foco principal desta pesquisa é perceber como as marcas se 

adaptam ao mercado e mantêm-se no topo ao longo dos anos. Foi usado, então, como 

objeto empírico, a Chanel, uma das marcas mais renomadas de todos os tempos e um 

perfume que, 90 anos após seu lançamento, permanece sendo líder de vendas no 

segmento. 

Palavras-chave: luxo, publicidade, filmes publicitários, Chanel, Chanel No 5. 

 

ABSTRACT 

 This study aims to understand the evolution of Chanel No 5’s TV commercials. 

The nature of this survey is qualitative, and addresses concepts such as luxury, brand 

identities, the use of celebrities as a persuasion strategy and the aspects that compose 

a TV commercial. Therefore, there was chosen três TV spots for analysis. The first 

was released in 1978, the second in 1998 and the third in 2009. This research intends 

to comprehend how the brands adapt to the market and manage to keep themselves on 

top throughout the years. It was used, as the empirical object, Chanel, one of the most 

renowned brands of all times and a perfume that, 90 years after its release, is still the 

top seller in the segment. 

Keywords: luxury, advertising, TV commercials, Chanel, Chanel No 5. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa trata de uma análise fílmica sobre os filmes publicitários do 

perfume Chanel No 5, a partir de posicionamentos que envolvem marca, estratégias 

publicitárias e suas discursividades por trás da construção histórica e de imagem do 

próprio perfume.   

 Um dos usos mais sofisticados da publicidade contemporânea pode ser 

percebido quando assistimos um filme publicitário de perfume. A combinação de 

elementos estéticos ricos em significações semiológicas combinados à história que 

cada peça tem para contar, demarcam o refinamento das mais diversas estratégias 

publicitárias, atrelado ao prestígio das grifes. Para uma marca se manter no mercado 

nos dias de hoje é necessário não perder o contato com o público-alvo, inovando, 

mudando alguns conceitos, mas conservando as raízes, com o intuito de prender cada 

vez mais a atenção de seu público. 

Seguindo essa ideia, pretende-se estudar os filmes publicitários do perfume 

Chanel N°5, analisando sua evolução, desde antigos comerciais até o atual. Para 

melhor análise do objeto específico, será feito um estudo da lógica publicitária 

relativa ao consumo de peças de luxo e um estudo sobre a história da marca e do 

perfume, seguido da análise específica dos comerciais. 

A grife parisiense Chanel, fundada por Gabrielle Chanel, mais conhecida 

como Coco Chanel, especializada em peças de luxo e perfumes refinados, iniciou em 

1909, quando Gabrielle abriu uma loja no piso térreo de seu apartamento em Paris. A 

estilista nasceu em uma família pobre e teve uma infância turbulenta. Devido ao 

falecimento precoce de sua mãe e emprego em horário integral do pai, cresceu em um 

colégio interno. Ao sair de lá trabalhou como costureira em uma loja de enxovais. Em 

1910 conheceu o amor da sua vida, o milionário Arthur Capel, que a ajudou a abrir 

sua primeira loja, onde comercializava chapéus luxuosos para a elite da cidade. 

Assim, veio a aparecer nas mais famosas revistas de Paris da época. Ela foi pioneira 

das primeiras calças femininas. Suas criações influenciaram a moda mundial e hoje, 

com o sucessor de Coco Chanel, Karl Lagerfeld, no comando da grife, a Chanel 

continua sendo uma das principais marcas de luxo do mundo. 

Uma das maiores e mais marcantes invenções de Coco Chanel foi o perfume 

Chanel Nº 5, segundo a própria Chanel, criado com a intenção de ser “um perfume de 
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mulher com cheiro de mulher”. Surgiu com o intuito de ser uma fragrância inimitável 

e hoje é um clássico. Foi eternizado por Marilyn Monroe, ao revelar que para dormir, 

usava apenas algumas gotas do Chanel Nº 5. O perfume foi assim nomeado por ser a 

quinta amostra apresentada a Coco Chanel, pelo perfumista Ernest Beaux, 

encarregado da elaboração da essência.   

Outro fator muito marcante do perfume são seus filmes publicitários, sempre 

glamorosos, mas sem perder a classe, contando com várias atrizes renomadas no 

papel principal, entre elas Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Estella Warren, 

Nicole Kidman, Audrey Tautou e agora conta com seu primeiro rosto masculino para 

divulgar o perfume, Brad Pitt, sempre fazendo uso de celebridades reconhecidas do 

mundo do cinema e da moda. Partindo da análise dos comerciais expostos, procura-se 

compreender a evolução da marca, a perpetuação da fragrância, a linguagem, as 

estratégias de seus comerciais e a escolha dos modelos que a representam. 

O problema da pesquisa em pauta é: Como evoluíram as escolhas 

estratégicas identificadas nos filmes publicitários do perfume Chanel Nº 5? Para 

tanto, alguns passos ou objetivos são necessários. Como objetivo geral, a pesquisa 

compreende como evoluíram as escolhas estratégicas desses filmes. Especificamente, 

apresenta embasamentos teóricos que contemplam a publicidade, o luxo e a marca em 

peças audiovisuais, descreve as estratégias observadas nos filmes publicitários do 

Chanel No 5 e, finalmente, analisa como foram desdobradas as estratégias 

publicitárias nos respectivos filmes ao longo do tempo. 

O cenário do luxo sofreu muitas modificações, desde seus primórdios até os 

dias de hoje, e está cada vez mais acessível e desmitificado, tendo a perfumaria como 

um dos segmentos mais viáveis do luxo, quanto à acessibilidade. A Chanel, uma das 

marcas de luxo mais clássicas da história, retrata essa acessibilidade também através 

dos perfumes, considerados os itens mais em conta da grife, permitindo o acesso das 

classes não tão elitizadas. Podemos averiguar isso através de seu website de vendas 

no Brasil, onde os únicos itens disponíveis para venda na loja online são os perfumes, 

mostrando-se mais acessível para o público, mas mantendo sua singularidade, por não 

disponibilizar joias ou alta-costura. 
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Figura 1: Print Screen do site oficial da Chanel 
Fonte: http://www.chanel.com/pt_BR/perfumes-cosmeticos/ 

 

Tendo essa desmitificação do luxo e a perfumaria como foco, foi escolhido 

para o presente estudo o perfume Chanel Nº 5 e seus filmes publicitários. Pretende-se 

entender seus discursos e sua importância no mercado de luxo atual. Neste contexto, 

acredita-se que a relevância desta pesquisa se dá pelo fato de existirem diversos 

estudos na área da perfumaria. Porém, a partir de pesquisas realizadas no Google 

acadêmico, não foi encontrada nenhuma específica do perfume Chanel Nº 5 

relacionada a estratégias e filmes publicitários. A fragrância é considerada a mais 

famosa e clássica do mundo, tornando interessante compreender as técnicas de 

divulgação da marca, que com certeza foram de suma importância para a perpetuação 

da fragrância no universo da moda e da perfumaria. O tema da pesquisa segue a linha 

acadêmica, contemplando a moda, o luxo, a perfumaria e a publicidade. 

O tema também apresenta uma relevância pessoal para a pesquisadora pelo 

fato de filmes publicitários da perfumaria chamarem sua atenção desde sempre, pelo 

glamour refinado mas sem extravagâncias e a qualidade de produção. Outro motivo 

de relevância pessoal é por seu interesse na área da pesquisa, tanto do audiovisual, 

quanto da perfumaria, da moda e do luxo, visando aprofundar seus conhecimentos nas 

áreas e futuramente lançar perspectivas de aprofundamento através de estudos 

acadêmicos. Devido a esse interesse pelo tema, foi escolhido o objeto mais icônico da 

área, por considerar relevante aprofundar os estudos desse caso, visando compreender 
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o que o fez se destacar dos outros perfumes e qual a importância da publicidade via 

comerciais de televisão para o seu sucesso. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CHANEL E O LUXO 

2.1.1 O luxo 

 
 As pessoas adquirem objetos de luxo por diferentes motivos, de acordo com 

seus gostos e desejos, mas, principalmente, porque cada objeto, seja ele o que for, 

possui um significado especial para cada um de nós. Um perfume, por exemplo, nos 

faz lembrar de diferentes momentos, produz histórias e pode nos transportar para 

diferentes lugares. O perfume vai muito além do frasco e da fragrância, dado o 

significado pessoal que esse objeto de luxo assume na vida social.  

 O desejo é o que move o mercado do luxo, pois, segundo Allérès (2006) os 

desejos pendem do domínio do irracional, dos sonhos e das fantasias. Enquanto o 

campo das necessidades tem um limite, o dos desejos é ilimitado, é a parte mais 

subjetiva das necessidades que exprime toda a nossa irracionalidade. “A necessidade 

dá origem ao desejo correspondente, enquanto o objeto cobiçado traduz um símbolo 

ou representa um mito.” (ALLÉRÈS, 2006, p. 35). 

 Segundo Lipovetsky (2005), o luxo passou a ser reconhecido oficialmente 

como um setor econômico e industrial, a partir do final dos anos 1980, devido ao 

crescimento e desenvolvimento das marcas de luxo e a constituição de grandes grupos 

em torno delas. Desde o século passado, mas principalmente nesses últimos dez anos, 

este setor sofreu uma significante mutação, passou de “uma lógica artesanal e familiar 

a uma lógica industrial e financeira.” (LIPOVETSKY, 2005, p. 90).  O referido autor 

também destaca que o luxo tem a estrutura de uma verdadeira indústria concentrada, 

tendo de um lado grupos financeiros com recursos importantes e, de outro, pequenas 

empresas com capitais familiares, o que levou muitas casas a abandonar a sua 

independência e filiar-se a grupos para garantir sua internacionalidade. Lipovetsky 

(2005) afirma que os grandes grupos cotados em bolsa representam 65% do montante 

de negócios do setor do luxo. Os grupos privados, como Chanel, contam com 9 e 

10%. 

 Segundo o autor, o luxo francês reinou por muito tempo como referência no 

mundo inteiro, o que atraiu novos participantes estrangeiros. Em 1990, mesmo que a 

liderança mundial, com 47%, ainda permanecesse na França, a concorrência 
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intensificou-se. “Passou-se, assim, de uma lógica centrada na oferta, na criação e no 

criador, a uma lógica que integra a procura, a concorrência, as necessidades do 

mercado e dos consumidores.” (LIPOVESTKY, 2005, p. 93).  

Lipovetsky afirma que foi assim que o setor do luxo passou a não ter somente 

a elite como público alvo, mas também a classe média, “democratizando-o” e 

passando a atingir os consumidores desse grupo que desejavam o acesso ao luxo. Para 

que não seja perdido o vetor de desejabilidade  da marca, é preciso haver um 

equilíbrio entre a difusão e a banalização, indo ao encontro de consumidores mais 

ocasionais, mas mantendo sua seletividade.  

 O comportamento dos consumidores de antes, onde o consumo era supérfluo e 

buscavam o significante social  ou uma satisfação hedonista1 ou emocional saturou-

se, ou até mesmo inverteu-se. As incertezas profissionais e as crises financeiras 

desaceleraram o fluxo clássico da clientela das marcas, porém, em alguns anos, a 

geração das aparências passou a ser uma geração do ser, da busca de sentido, 

autenticidade e emoções, juntamente com o ainda maior aumento de novos 

participantes estrangeiros.  

 
As marcas devem, portanto, permanecer vigilantes no que se refere à 
sensibilidade dos consumidores ao preço, à inflação de lançamento de 
produtos novos, à duração de vida dos produtos, aos efeitos perversos da 
promoção, às novas maneiras de dar as cartas em matéria de distribuição e, 
enfim, à qualidade de serviço assim como à formação do pessoal de vendas 
(LIPOVETSKY, 2005, p. 96). 

 

 Ainda, segundo Lipovetsky (2005), a clientela das marcas de luxo está cada 

vez mais exigente. A partir dos anos 2000, o esperado pelo consumidor é que as 

marcas saibam projetar sua identidade e que a reinterprete de maneira criativa e 

coerente, sendo atribuído então o “value of money” (raciocínio de valor). O 

diferencial de preço das marcas de luxo devem ser justificados para convencer esses 

consumidores. A importância do dinheiro para o consumo, especialmente de luxo, é 

reconhecida desde o pensamento de Simmel. 

 
O dinheiro interpõe, entre o homem e os seus desejos, uma instância de 
mediação, um mecanismo facilitador. E porque, quando ele é alcançado, 
inúmeras outras coisas tomam-se alcançáveis, cresce a ilusão de que todo o 
resto seria mais fácil de alcançar que antes (SIMMEL, 1998, p. 12). 

                                                
1 Hedonista: Doutrina moral que considera o prazer a finalidade da vida. 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/ 
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 A sociedade moderna e seus valores individualistas tornaram o luxo 

necessário ao bem-estar ordinário daqueles que visavam uma vida material mais 

prática e funcional, transformando-o em um símbolo do acesso e do pertencimento a 

uma nova categoria social. 

 
As marcas de luxo remetem a benefícios simbólicos e, cada vez mais, a 
benefícios ditos “experimentais”, isto é, que implicam, no cliente, uma 
busca de experiências e de emoções fortes excepcionais. A imagem de uma 
marca corresponde, então, ao conjunto das associações estocadas na 
memória do consumidor (LIPOVETSKY, 2005, p.136). 

 

 Para o referido autor, as imagens armazenadas pelos consumidores devem ser 

favoráveis, fortes e únicas. As marcas de luxo estabeleceram sua legitimidade através 

da tradição artesanal, do talento criativo original e da capacidade da marca de 

comunicar um imaginário forte, coerente, reconhecível e único. Contudo, como foi 

antes citado, o luxo, outrora completamente inacessível para públicos que não fossem 

da classe alta, está começando a democratizar-se e tem sido chamado de “novo luxo”. 

Com isso, objetos considerados de luxo podem ser consumidos também pela classe 

média. “Consumidores de baixa renda frequentemente gastam uma soma 

desproporcional do seu rendimento em uma ou duas categorias de produtos que são 

importantes para ele.” (STREHLAU, 2008, p. 33).  

 Tejon (2010) reflete sobre as diferenças entre o luxo tradicional e o novo luxo, 

afirmando que antes o luxo existia como mostra de superioridade e poder financeiro, 

hoje, com a democratização do mesmo, tornou-se uma forma de cuidado pessoal, 

agradar-se e melhorar sua qualidade de vida, tendo maior foco na satisfação pessoal 

do que em sua imagem social. A exclusividade, tradicional do luxo, não se dá mais 

pela raridade do objeto, mas pela experiência que ele proporciona. O preço alto já não 

é uma característica tão predominante nas peças de luxo e seus valores são mais 

marcantes, como bem-estar, gratificação e comodidade, de maneira mais equilibrada e 

sustentável. 
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2.1.2 A Chanel2 e o Chanel no 5 

 
 A Chanel é um verdadeiro mito, considerando que grande parte das principais 

mudanças de vestuário feminino do séculos XX se deram devido às inovações de sua 

fundadora Coco Chanel. Uma moda atemporal e elegante que é ostentada até hoje, 

tornando a marca um sinônimo de elegância e conforto. 

 É impossível falar da marca Chanel sem citar um pouco da história de sua 

fundadora. Gabrielle Bonheur Chasnel, nascida na pequena vila de Saumur em 19 de 

agosto de 1883, teve uma infância difícil, devido à morte precoce de sua mãe quando 

ela (Gabrielle) tinha apenas 13 anos. O trabalho, ou desinteresse de acordo com 

alguns, de seu pai fizeram com que ela passasse o resto de sua infância e adolescência 

em um pensionato da região francesa de Auvergne. Porém, a vida simples e 

interiorana não correspondia às ânsias de Gabrielle. Aos 18 anos ela foi embora do 

pensionato, passou a trabalhar como balconista em uma loja de tecidos e um tempo 

depois trabalhou em um cabaré chamado Café Beuglant de la Rotonde, onde era 

conhecida por cantar a música “Qui a vu Coco dans Le trocadero?”. Essa foi a origem 

de seu apelido Coco, como seria conhecida durante toda a sua carreira. 

“Se há uma palavra entre todas que os lábios de Gabrielle jamais 

pronunciaram é a palavra orfanato. Ela se esforçou com determinação para destruir 

todos os vestígios de sua origem cruel” (CHARLES-ROUX, 2007, p. 24). 

 Coco era muito ambiciosa e tinha um enorme desejo de crescer na vida, 

portanto, teve vários amantes, de preferência homens ricos, os quais poderiam lhe 

ajudar de alguma forma. Ela se envolveu com um milionário oficial da Cavalaria, 

chamado Etienne Balsan e foi ele que a levou para Paris e a inseriu na alta sociedade. 

Mais tarde, com a ajuda de Arthur Capel, um cobiçado playboy inglês, Coco montou 

sua primeira loja, a Casa Chanel, em 1909, que se localizava no piso térreo de um 

apartamento em Paris. Lá ela vendia chapéus e acessórios elegantes que tiveram 

grande sucesso de vendas. Passado um tempo, Coco Chanel resolveu dedicar-se à 

costura. Com a ajuda de Arthur adquiriu um imóvel na Rue Cambon, no ano de 1910. 

 Suas peças eram inovadoras, mesclando o feminino com o masculino. Em 

1916 já chefiava um exército de 300 funcionários e em 1921 fixou-se no mítico nº 31 

                                                
2 Dados obtidos sobre a marca Chanel com base no site Mundo das Marcas. Fonte: 
http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/ 
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da Rue Cambon, onde a loja se encontra até hoje. Seu estilo minimalista libertou as 

mulheres das faixas e corpetes apertados e saias cheias de babados, ela visava a 

elegância confortável e prática, com cortes retos e elegantes. Entre suas peças 

estavam jérseis, cardigãs, sapatos sem salto, vestidos sem mangas, jaquetas, saias 

plissadas, tailleurs, as famosas bolsas com alça de corrente dourada e foi a pioneira 

das calças femininas. Chanel também revolucionou a imagem da cor preta no 

vestuário, antes normalmente relacionada ao luto, criando o vestido preto de crepe 

com mangas justas e compridas conhecido até hoje como “Little Black Dress”, uma 

marca da mulher moderna e independente.  

Durante a década de 30, empregou 4.000 funcionários e chegou a vender 

28.000 peças em um ano. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, com os 

negócios relativos à moda em baixa, chegou a trabalhar como enfermeira. Nessa 

época teve um envolvimento com o alemão Hans Gunther Von Dincklage, que lhe 

custou o exílio na Suíça. Em 1954 houve o renascimento da marca e de sua carreira, 

quando voltou à Paris e retomou seus negócios. O cardigã, o vestido preto e as pérolas 

viraram marca registrada da grife. Chanel também inovou a perfumaria, sendo a 

primeira estilista a assinar uma fragrância com seu nome, o Chanel Nº 5, conhecido 

até hoje como o perfume mais famoso do mundo. 

Segundo Mazzeo (2010) quando decidiu que iria elaborar um perfume, Coco 

buscava algo extraordinariamente contraditório, exuberante, opulento e sensual. Ao 

imaginar a fragrância havia sempre um conflito entre o aroma como uma história 

íntima, pessoal e algo público e comercial, uma mescla de seus sonhos empresariais e 

perdas pessoais. As origens da fragrância vem desde a conturbada infância de 

Gabrielle Chanel, no convento de Aubazine. 

  
Quando [Coco] começava a ansiar por austeridade, pelo máximo de 
limpeza, por rostos esfregados com sabão amarelo; ou demonstrar um 
entusiasmo nostálgico por tudo que fosse branco, simples e claro, por 
pilhas de roupas brancas nos armários, paredes caiadas... era preciso 
compreender que ela estava falando num código secreto, e que cada 
palavra que ela pronunciava significava apenas uma. Aubazine. 
(CHALES-ROUX, 2007, p. 89) 

 

 Para Mazzeo (2010) sua obsessão pelo puro e minimal também é resultante de 

sua infância em Aubazine, nas paredes claras e arquitetura com linhas brutalmente 

puras e beleza severa de contrastes simples. 
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As feridas causadas pela perda e o abandono foram temas que se 
entrelaçariam na história do Chanel Nº 5, como estiveram entrelaçadas na 
de Coco. Elas formaram um registro emocional que moldaria a história do 
perfume mais famoso do mundo e do relacionamento muitas vezes 
complicado de Coco com ele. (MAZZEO, 2010, p. 22) 

 

 

Ainda segundo Mazzeo (2010) seu olfato também foi moldado durante esses 

anos. Os aromas dos jardins de Aubazine ajudaram a moldar sua infância, apesar de 

ter sido muito infeliz. Coco sempre foi muito exigente em relação à suas criações, e 

com o seu primeiro perfume não foi diferente, virou sua obsessão. Fez um estudo 

sobre a perfumaria moderna e visitou diversos lugares em busca dos aromas ideais.  

Apesar dos estudos e de já conhecer os contornos do seu perfume em mente, sabia 

que precisava de um profissional para poder criar um perfume magnífico. Sempre aos 

comandos de Chanel, o perfumista Ernest Beaux apresentou vários frascos de amostra 

com as fragrâncias. Coco Chanel escolheu a quinta. 

De acordo com a referida autora, sua história com os números também existia 

desde a infância no orfanato. O convento era cheio de símbolos e o poder misterioso 

dos números eram de grande importância. O número cinco era sempre considerado 

especial, era compreendido pelos monges como o número de um tipo de destino 

essencialmente humano. 

Para o lançamento do perfume, segundo Mazzeo (2010) Coco Chanel decidiu 

apresentá-lo para um grupo de conhecidos influentes em um restaurante. Como 

esperado, foi um sucesso. Então Coco decidiu enviá-lo em forma de amostra, como 

brindes, para as principais clientes da loja, com o intuito de deixá-las curiosas à 

respeito da fragrância. Quando a clientela ia à loja e perguntavam pelo perfume, ela 

dizia que era apenas uma lembrança para as clientes, como que sem importância. 

Logo após perguntava se achava que valia a pena conseguir mais do produto. Tudo 

isso era uma técnica para aumentar a curiosidade dos consumidores. Um tempo 

depois eles foram expostos nas prateleiras e vendiam feito água, sem nenhuma 

publicidade, foi só anos depois que esta começou a influenciar nas vendas do 

perfume. 

A autora afirma que Coco tinha um relacionamento complicado com sua 

fragrância, seja pelas sátiras de um cartunista da época relacionando o perfume à 

história de vida que Chanel tanto queria esconder, ou pelas lembranças que a 

fragrância trazia, o que a levou a se distanciar do produto. Foi criada então, em 1924, 
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a Les Parfums Chanel, onde os irmãos Wetheimer se dispuseram a fazer o Chanel Nº 

5 ser distribuído globalmente. Sua publicidade era minimalista, o que a diferenciava. 

O frasco simples virou um ícone do luxo, era inovador ao ser comparado com os 

designs extravagantes dos perfumes da época. Esses fatores que contribuíram para o 

sucesso do perfume, que mesmo em meio a várias crises, incluindo a segunda guerra 

mundial, atravessou muitas décadas e continua sendo uma referência até hoje. 

Na década de 1950 o sucesso do perfume aumentou ainda mais, com as 

famosas palavras de Marilyn Monroe, quando falou que, para dormir, vestia apenas 

“algumas gotas do Chanel Nº 5”. Biógrafos e autores que falam sobre Chanel afirmam 

que não foi uma estratégia de marketing, apenas um publicidade espontânea. O 

perfume passou a aparecer em icônicas revistas de moda como o acessório necessário 

para a feminilidade de qualquer mulher. Em 1970 e 80, a garota propaganda de 

Chanel foi Catherine Deneuve, nos anos noventa teve Estella Warren e Carole 

Bouquet.  

Em 2003 foi contratado um novo rosto para a marca, Nicole Kidman, que 

estreou no glamoroso comercial em formato de curta-metragem, como uma atriz 

famosa que havia fugido e usava o perfume Chanel Nº 5. Em 2009 a atriz que 

participou do mais novo comercial em forma de curta-metragem foi Audrey Tautou, 

que havia interpretado Coco Chanel no filme Coco avant Chanel. Em 2012 foi 

lançada a campanha do perfume com Brad Pitt, o primeiro rosto masculino para um 

perfume feminino. 

 

 

2.2 PUBLICIDADE E AS MARCAS DE LUXO 
 

2.2.1 Sofisticadas estratégias e discursos publicitários 

 

De acordo com Charaudeau (2006), a informação é um fenômeno humano e 

social que depende principalmente da linguagem, sendo ela uma transmissora do 

saber, transferindo o indivíduo de um estado de ignorância para um estado de saber. O 

indivíduo que passa essa informação poderia ser considerado um benfeitor, porém, 

essa definição gera problemas consideráveis citados pelo autor.  
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Quem é o bem feitor e quais são os motivos de seu ato de informação? 
Qual é a natureza do saber a ser transmitido e de onde ele vem? Quem é 
esse outro para quem a informação é transmitida e que relação mantém 
com o sujeito informador? Enfim, qual é o resultado pragmático, 
psicológico, social desse ato e qual é seu efeito individual e social? 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 33). 

 

Tratando-se de publicidade, em que o informante tem o intuito de persuadir o 

receptor, esses problemas estão ainda mais acentuados. Segundo o referido autor, as 

respostas voltam-se sempre para a questão da linguagem, não se referindo apenas a 

signos internos a uma língua, mas a todos os sistemas de valores que comandam o uso 

dos signos. “Trata-se da linguagem enquanto ato de discurso, que aponta para a 

maneira pela qual se organiza a circulação da fala numa comunidade social ao 

produzir sentido” (CHARAUDEAU, 2006, p. 33). Quanto aos problemas da 

informação com relação à fonte e aos modos como a reciprocidade de comunicação 

acontecem nas campanhas, o autor cita uma questão que diz respeito à sua validade, 

questionando sua existência, sua veracidade e sua pertinência. Quanto ao receptor, a 

questão é saber como atingi-lo e quem ele é. 

 
Toda troca linguageira se realiza num quadro de cointencionalidade, cuja 
garantia é as restrições da situação de comunicação. O necessário 
conhecimento recíproco das restrições da situação pelos parceiros da troca 
linguageira nos leva a dizer que estes estão ligados por uma espécie de 
acordo prévio sobre os dados desse quadro de referência. (CHARAUDEAU, 
2009, p.68) 

 
Charaudeau (2006) afirma que o discurso é o resultado das circunstâncias em 

que este é falado ou escrito com a maneira pela qual é dita, procedendo uma 

correlação entre esses dois pólos. Além disso, “todo discurso, antes de representar o 

mundo, representa uma relação, ou, mais exatamente, representa o mundo ao 

representar uma relação” (CHARAUDEAU, 2006, p. 40). Para tanto, configura-se 

como estratégias, na medida em que interpõe-se entre emissor e receptor, e confirma-

se por meio de um poder simbólico (BORDIEU, 2004) inerente a esta relação. 

De acordo com o referido autor, todo discurso depende das condições 

específicas de sua situação, sendo necessário um quadro de referência, para que o 

indivíduo possa trocar palavras, influenciar-se, agredir-se, seduzir-se, além de 

possibilitar a construção de sentido. A referência é um lugar cujos dados permitem 

avaliar o teor de cada fala. Charaudeau também aborda os caracteres intelectivos e 
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afetivos do discurso. Esses caracteres tem como função despertar o interesse do 

público-alvo. 

 
Os indivíduos que querem comunicar entre si devem levar em conta os 
dados da situação de comunicação. Não somente todo locutor deve 
submeter-se às suas restrições, mas também deve supor que seu 
interlocutor, ou destinatário, tem a capacidade de reconhecer essas mesmas 
restrições. O mesmo acontece com todo interlocutor, ou leitor de um texto, 
que deve supor que aquele que se dirige a ele tem consciência dessas 
restrições (CHARAUDEAU, 2006, p. 67). 

  

 Quanto aos dados externos do contrato da comunicação em geral, o autor cita 

quatro categorias: a condição de identidade diz respeito à quem troca informação com 

quem, requerendo que todo ato de linguagem dependa dos sujeitos. A condição de 

finalidade requer que toda linguagem tenha um objetivo. A terceira condição é do 

propósito, a que se refere, do que se trata a mensagem, seguido pela condição do 

dispositivo que visa determinar variantes de realização de um mesmo contrato de 

comunicação. Já os dados internos referem-se ao “como dizer”. No contrato 

publicitário, Charaudeau (2006) afirma que se encontra a tensão entre informar e 

seduzir, onde a segunda parte domina, mascarando a primeira para concluir seu 

propósito: a venda. 

 Entre os dispositivos de encenação, o autor cita a televisão como o “choque 

das imagens”. Esse dispositivo é composto da imagem e som, ambos em tal 

solidariedade que é difícil dizer qual é mais importante para a construção de sentido. 

Na publicidade e no telejornal, a sua interdependência é o que faz com que nasça a 

significação. Para o autor, na televisão existe um efeito de contato, podendo criar a 

ilusão de que ela representa o mundo exatamente como ele é. 

 

 

2.2.2 A publicidade do luxo 

 

As estratégias publicitárias das marcas são de grande importância para a 

permanência da mesma no mercado. Kotler (2002) afirma que algumas empresas não 

conseguem reconhecer a mudança dos mercados ao longo dos tempos. “a estratégia 

vitoriosa do ano passado pode se tornar a estratégia fracassada de hoje” (KOTLER, 

2002, p. 16). O objeto de estudo desta pesquisa, a Chanel, por ser uma marca antiga e 
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considerada clássica, é um exemplo de marca que conseguiu se adaptar 

estrategicamente ao mercado de várias épocas, desde seus primórdios até os dias de 

hoje. 

O referido autor aborda o papel desempenhado pelo marketing para ajudar no 

crescimento das empresas. Para ele, o marketing não é apenas um departamento da 

empresa. Se as ideias e o trabalho do mesmo ficarem restritas somente à ele, a 

empresa estará cometendo uma falta grave. O marketing é formado pela empresa 

como um todo, o tratamento de qualquer departamento ao cliente influencia no 

comportamento deste em relação à empresa. 

 Quanto à criação de uma marca forte, de acordo com Kotler (2002), é 

necessário elaborar a proposta de valor, escolhendo um posicionamento amplo, 

específico, de valor e uma proposta de valor total para o produto, entendendo-se que 

nenhuma empresa consegue ser boa em tudo e possuem verbas limitadas, precisando 

decidir em que concentrá-las. Quanto à construção da marca, os passos propostos a se 

seguir são: “1. escolher o nome da marca. 2. Desenvolver associações e promessas 

valiosas à marca. 3. administrar todas as conexões da marca em relação aos clientes, 

para que atendam, ou excedam, às expectativas a ela associadas” (KOTLER, 2002, p. 

78). 

 Quanto ao posicionamento de valor, as marcas de luxo se situam, de acordo 

com o autor, na posição “mais por mais”. São as empresas que se especializam em 

fabricar a versão mais cara do produto, cobrando um preço alto para cobrir seus 

custos. “Esses produtos são considerados pela empresa os melhores em qualidade, 

acabamento, durabilidade, desempenho ou estilo” (KOTLER, 2002, p. 83). Para 

prosperar com esse posicionamento, é preciso existir clientes dispostos a consumir 

bens que o chamam a atenção, independente do preço, apoiando a produção de bens 

de alta qualidade. 

É imponderável a importância da publicidade para a promoção de marcas e 

seus produtos. Mesmo assim, pode-se observar que existe um impasse entre as ações 

publicitárias e o mercado do luxo. Allérès (2006) classifica os modos de realização 

das estratégias publicitárias para o luxo em nível de acessibilidade para objetos 

considerados inacessíveis, intermediários e acessíveis.  

Segundo a autora, a comunicação do objeto de luxo inacessível deve ser 

seletiva, intimista e fechada, por se tratar de um objeto com público muito seletivo, 

apenas procurando manter a notoriedade da marca. Já as campanhas do luxo 
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intermediário devem atingir um público mais amplo, sendo essas as classes mais bem 

providas da burguesia mais recente, e ao mesmo tempo continuar suficientemente 

limitada, para preservar a seletividade da marca. “A publicidade é refinada, medida, 

em inserções limitadas nas revistas mais seletivas” (ALLÉRRÈS, 2006, p. 208). 

Ainda de acordo com Allérès (2006), o luxo acessível é o único que deve 

elaborar campanhas publicitárias importantes e muito completas, tanto para a aparição 

de um novo produto quanto como apoio à expansão de outros ou da própria marca. A 

campanha deve integrar as qualidade intrínsecas do produto, a sua apresentação, 

política de preço e distribuição, e ao mesmo tempo valorizá-los um a um. Certos 

mercados da área são muito competitivos, e o público-alvo é insuficientemente 

esclarecido, além de muito sensível aos fenômenos da moda, por este motivo é 

necessário uma campanha muito bem coordenada, ampla e com acesso à todo tipo de 

mídia, ainda assim conservando a imagem de um produto seletivo. 

 
Uma ampla campanha publicitária [para produtos de luxo acessível] por 
meio de material escrito, por ocasião do lançamento de um produto, deve 
concentrar-se nas revistas, no grande público e em profissionais de alta 
qualidade. Nos setores mais competitivos, a otimização de uma campanha 
de lançamento deve basear-se no conjunto das mídias(imprensa, cinema, 
televisão, cartazes) e ser seguida de uma campanha publicitária de 
contínua movimentação (ALLÉRÈS, 2006, p. 208). 

 

 

Sob outro aspecto, Castarède (2003) entende que os consumidores de produtos 

de luxo têm características próprias. Suas motivações diferem das outras, 

considerando que o luxo atende seus desejos e não suas necessidades, para isso é 

necessário atuar tanto no plano mental como no material. É preciso seduzir a clientela 

e suscitar a procura, pois ela não surge de maneira espontânea. No setor do luxo, 

frequentemente é o criador que impõe seus gostos à clientela, e não o contrário, mas 

há também a interação entre o mercado e o criador, é preciso estudar, analisar e 

interpretar as tendências sem se deixar comandar por elas. 

O autor entende que “a especificidade do marketing do luxo assenta-se sobre a 

primazia essencial do produto. Sem produto mítico, de qualidade superior, raro, 

envolto em aura de mistério, não há marketing do luxo.” (CASTARÉDE, 2003, p. 

98). No marketing de luxo, a marca é tão importante quanto o produto, por possuírem 

uma aura de sonho, uma conotação imaterial. Também é preciso levar em 
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consideração a expectativa dos consumidores, visando criar reflexos automáticos do 

público em relação à marca. 

Castaréde (2003) também menciona as diferenças no mercado do luxo, 

afirmando que existem três círculos de luxo, e para cada círculo existe um tipo de 

marketing. No primeiro círculo de luxo enfatiza-se quanto ao produto, que deve quase 

vender-se “sozinho”, exigindo poucos esforços de marketing, a procura deve ser 

espontânea, por ser um produto prestigioso por excelência. O marketing do segundo 

círculo enfatiza o preço e o produto, atribuindo uma série de técnicas, desde a 

distribuição seletiva controlada, porém relativamente extensa, ao preço psicológico. O 

terceiro círculo corresponde à publicidade e distribuição que dão a sua ênfase a uma 

estratégia elaborada para um mercado competitivo, sabendo-se que são produtos que 

enfrentam marcas concorrentes.  

Para ele, 
O produto de luxo é tanto um objeto quanto um espaço mental. Por 
conseguinte, a divulgação se aplicará à qualidade, ao preço, ao uso e à 
comodidade do produto, mas sobretudo à originalidade, ao valor à beleza, 
à novidade, à capacidade de fazer o comprador entrar num círculo de 
iniciados ou de privilegiados (CASTARÉDE, 2003, p. 104 e 105). 

 

 No consumo de produtos de luxo, a compra está mais relacionada ao domínio 

da paixão do que ao domínio da razão. O luxo é uma forma de diferenciar-se e 

afirmar-se, compra-se, além do produto, a imagem que ele representa. A sua 

divulgação deve levar em conta todos esses fatores. 

 

 

2.2.3 Identidade e legitimidade das marcas 

 

 Para uma marca manter-se atualmente no mercado, é necessário um bom 

posicionamento e uma boa imagem, além da compreensão de seus consumidores e de 

seus desejos e necessidades para seguir satisfazendo-os. Semprini (2006) afirma que 

nos últimos vinte anos o faturamento das marcas internacionais explodiu e, se as 

marcas prosperam, significa que os consumidores compram.  

 O sucesso das marcas de luxo é a prova do entusiasmo por elas, porém, 

mesmo estando no auge de seu poder, esse sistema-marca está atravessando uma 

fragilização sem precedentes. Os consumidores seguem comprando marcas, talvez 
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pela falta de escolha, o que explica o motivo do sistema-marca continuar se 

desenvolvendo, mas o fazem sem entusiasmo, como se estivessem escolhendo o 

“menos pior”. O que realmente entrou em crise não foi o consumo das marcas e sim a 

sua legitimidade através da criticidade e exigências em relação às mesmas. Porém, de 

acordo com o autor, a crítica social das marcas é apenas uma consequência natural e 

saudável à respeito do seu novo papel e importância no mundo. 

 Roux (2005) exemplifica um caso de legitimidade de marca tomando como 

exemplo a Chanel, que é referência universal do luxo, além de impor-se como 

referência, também, no espírito da clientela. A marca tem como fundadora um dos 

ícones femininos mais marcantes até hoje, Coco Chanel, que revolucionou a moda da 

época e quebrou seus padrões estéticos, trazendo ao público peças elegantes, porém 

mais confortáveis, além de trazer itens masculinos para o guarda-roupa feminino. A 

estética da grife se mantém, com adaptações para cada época, porém mantendo seus 

princípios, o que confere à marca admiração e legitimidade, tornando-a um clássico. 

 
Chanel tem as características de um clássico. A análise das invariantes 
“chanelianas” mostra constantes e perseverança; (...) O estilo de Chanel 
caracteriza-se, em suma, pela complementaridade da liberdade  e da 
postura, do clássico e do barroco, e será declinado na extensão da marca 
aos perfumes, com fragrâncias clássicas, como a No 5 e Allure, e perfumes 
barrocos como Coco. Em cada caso, existe sintonia com a identidade da 
marca (ROUX, 2005, p. 161) 
 

Em outra abordagem sobre as marcas, Semprini (2006), as situa na 

confluência de três dimensões que estão no centro do funcionamento dos espaços 

sociais pós-modernos: o consumo, a comunicação e a economia. Para o autor, a marca 

é um conjunto de discursos relativos, assim considerada por contar uma história e ter 

um valor agregado à mesma, tornando-a interessante aos olhos do consumidor. 

Semprini (2006) também divide a própria marca em três dimensões 

fundamentais: a natureza semiótica, a natureza relacional e a natureza evolutiva. A 

natureza semiótica da marca dá-se a partir da necessidade da sociedade pós moderna 

de reservar um lugar para a procura de sentido, que deem uma orientação e um 

significado à suas experiências cotidianas. Esse poder semiótico em relação à marca 

consiste em organizar seus elementos em uma narração que seja atraente para o 

público. É sempre um poder sob duplo controle, o dos receptores e o das outras 

marcas, pelo fato de que o público-alvo, o receptor da mensagem, poderá não 

conseguir reconhecê-la, ou pela superioridade das propostas das marcas concorrentes. 
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Em sua natureza relacional a marca é considerada uma resultante da ação de 

diversos protagonistas que a influenciam. Um dos três polos de protagonistas é o da 

produção da marca e todos seus influentes internos: a empresa, a criação, os diretores, 

os consultores e os publicitários. O segundo polo é a recepção, incluindo todos os 

receptores afetados, não somente o público-alvo. O terceiro polo é o contexto geral, 

tudo que afeta e acontece entre os dois primeiros polos e está presente nas tendências 

socioculturais e preocupações políticas e sociais. Outro aspecto importante na 

natureza relacional é a sua dimensão contratual. Esse contrato entre a marca e seu 

público “é transversal a toda a vida da marca, pois se ela sanciona a atividade passada, 

ela enquadra igualmente a atividade presente e define as possibilidades e as 

obrigações da vida futura da marca.” (SEMPRINI, 2006, p. 113) 

A natureza evolutiva da marca a trata como uma “entidade viva, que reage, 

sensível a todas as mudanças de seu ambiente” (SEMPRINI, 2006, p.117). Para o 

autor, a marca é uma entidade mutável, tanto os objetivos da empresa quanto os 

desejos dos destinatários e os parâmetros do contexto estão propensos a mudar e 

evoluir. A marca deve se adaptar a isso, evoluindo junto. As marcas estão quase 

sempre concentradas no presente imediato, devido à concorrência e saturação dos 

mercados, porém, a primeira fonte de legitimidade e de criatividade é o seu passado.  

 
A elite das marcas é também um universo de marcas antigas, que 
souberam atravessar, às vezes, um século permanecendo no auge de seu 
mercado. O dever de uma marca é então, em primeiro lugar enraizado em 
sua história, em sua capacidade para se adaptar às evoluções do sistema, 
permanecendo ela mesma, quer dizer fiel, mas em uma flexibilidade e 
adaptação a seu projeto original. (SEMPRINI, 2006, p.118) 

 

Ainda segundo Semprini (2006), a comunicação publicitária é quase tão antiga 

quanto o próprio consumo e as marcas, contudo, o advento das comunicações de 

massa, a partir dos anos 50, mudou completamente o funcionamento das marcas, e, a 

partir dos anos 80, a comunicação modificou para sempre a essência do espaço social. 

A publicidade é considerada uma modalidade de expressão da marca, ela “abrange o 

conjunto das modalidades por meio das quais ela se manifesta” (SEMPRINI, 2006, p. 

82). Assim, a comunicação da marca deve ser entendida como um motor semiótico, 

selecionando, organizando e concretizando um projeto de sentido que será proposto 

ao público. 
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Semprini (2006) também simplifica o consumo pós-moderno, a partir da 

evidência e difusão das marcas, em cinco dimensões: o individualismo, o corpo, a 

imaterialidade, a mobilidade e o imaginário. O consumidor pós-moderno procura uma 

satisfação pessoal, com projetos individuais, em busca da felicidade privada e da 

excentricidade, porém, “O individualismo é uma nova maneira de viver o vínculo 

social e não uma rejeição de todo vínculo social” (SEMPRINI, 2006, p. 61). O autor 

afirma que esse individualismo determinou uma maior atenção ao corpo e suas 

múltiplas facetas, que é a segunda dimensão do consumo. Este encontra-se no centro 

das práticas de consumo pós-modernas e é um verdadeiro protagonista da cena social 

e do consumo. 

A terceira dimensão citada pelo autor, o imaterial, se refere à capacidade do 

indivíduo pós-moderno de valorizar aspectos abstratos e conceituais, por isso a 

imagem e o posicionamento da marca são muito importantes. A quarta dimensão 

referida trata-se da mobilidade, não só física, mas também social, profissional e 

mental. Existe uma necessidade do indivíduo pós-moderno de não ficar sempre no 

mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, a necessidade de movimento incessante 

tornou-se uma condição de existência. Finalmente, o autor afirma que na época atual, 

existe um grande espaço cedido para as noções de fantasia, criatividade, expressão 

social e procura de sentido, porém, voltados para a satisfação pessoal, o que 

caracteriza a última dimensão, o imaginário. 

 Por outro lado, Quessada (2003) faz outra abordagem da marca, entendendo a 

marca a partir da constituição da ordem social e para sua expressão estética. Ela 

permite estabelecer classificações e catalogações. “A Classe”, aliás, é a noção em 

torno da qual se organiza a hierarquização das marcas; não mais unicamente sob o 

ponto de vista social, mas sob o de uma hierarquia em que é medido aquilo que 

podemos chamar de valor de Ser” (QUESSADA, 2003, p. 132). De acordo com o 

referido autor, a marca é o que diferencia o uniforme e idêntico, não só o produto, 

mas também o indivíduo que o usa. Um exemplo dessa distinção dado pelo autor é o 

das T-shirts, onde várias vezes basta o logotipo de alguma marca renomada para dar 

sentido, existência e valor à peça. 

“As marcas jogam, assim, com a ameaça de invisibilidade, isto é, com uma 

fantasia ontológica muito forte: a do desaparecimento. A pessoa se cobre de marcas 

para significar sua existência; ela se cobre de marcas para não desaparecer.” 

(QUESSADA, 2003, p. 134). Além disso, o consumidor usuário da marca se apropria, 
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de alguma forma, da imagem conferida à ela, trazendo a si próprio uma distinção 

pessoal. 

Neste sentido, finalizando este capítulo e ainda retomando o assunto da 

democratização das marcas de luxo, podemos abordar Baudrillard (1991), que analisa 

os simulacros e a simulação. Para o autor, o simulador, no caso de uma doença, 

determina em si próprio alguns dos sintomas, pondo em causa a diferença do 

verdadeiro e do falso, do real e do imaginário, não estando realmente doente. Com 

isto, resta saber se marcas como a Chanel são realmente democráticas ou apenas 

produzem um efeito de real para uma democracia simulada. 

 

  

2.3 O CINEMA E OS FILMES PUBLICITÁRIOS 

 

2.3.1 O cinema, os filmes e a fotografia 

 

 Os filmes publicitários se originaram a partir do cinema, com isso, para 

entendê-los, precisamos primeiramente compreender os filmes propriamente ditos, 

sua origem e seu papel histórico e social. 

O audiovisual é composto de som e imagem, tendo sua imagem como uma 

sequência de fotos. Esse movimento confere maior vitalidade ao que está sendo 

exibido. Gauthier (1996) afirma que a fotografia é uma forma de negação do tempo, 

por guardar um instante para a posterioridade. “Aquilo que a Fotografia reproduz até 

ao infinito só aconteceu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá 

repetir-se existencialmente” (BARTHES, 2003, p. 17). Esse mesmo argumento pode 

ser usado para o filme, que grava uma imagem talvez ainda mais real, por estar em 

movimento. 

 Cordeiro (2006) aborda os conceitos de Barthes (2003) quanto à fotografia, 

que também podem ser adaptadas para o audiovisual. Entre esses conceitos estão o 

operator, o espectator e o espectrum. O primeiro é o fotografo em si, o segundo é o 

público que irá observar a fotografia e o terceiro é o “alvo” fotografado. Estes 

conceitos são associados às praticas de fazer, olhar e experimentar, respectivamente. 

 Outras duas noções da teoria de Barthes citadas pelo autor são o studium e o 

punctum. “O studium é como uma conjuntura que possibilita perceber as intenções do 

operator no instante em que tira uma fotografia” (CORDEIRO, 2006, p. 6). Este 
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apenas suscita um interesse vago e geral no spectator, já o punctum “numa fotografia 

é uma particularidade, um detalhe, que abala o spectator e o deixa ferido, ele é 

variável de pessoa para pessoa.” (CORDEIRO, 2006, p. 6). 

Cordeiro também aborda a partir da teoria de Barthes a diferença da fotografia 

erótica e da fotografia pornográfica. Para ele não há punctum na fotografia 

pornográfica, nesta, a cena de sexo está totalmente explícita. Já na fotografia erótica o 

sexo não é o objeto central, o spectator precisa usar a imaginação para supor o que 

terá acontecido após a cena. 

Benjamin (1955) faz uma abordagem diferente do assunto, em meio a 

comparações do cinema e da fotografia com outras obras de arte, ele afirma que a 

mesma perdeu sua aura e magia de outrora em função da reprodutibilidade técnica. 

Tratando-se de filmes, o autor afirma que o objeto reproduzido não é uma obra de 

arte. Na melhor das hipóteses, a obra de arte se dá através da montagem que resulta 

no produto final, mas ainda assim cada fragmento que compõe essa montagem não 

constitui em si uma obra de arte. 

 
Mesmo que essas novas circunstâncias deixem intacto o conteúdo da obra 
de arte, elas desvalorizam, de qualquer modo, o seu aqui e agora. Embora 
esse fenômeno não seja exclusivo da obra de arte, podendo ocorrer, por 
exemplo, numa paisagem, que aparece num filme aos olhos do espectador, 
ele afeta a obra de arte em um núcleo especialmente sensível que não existe 
num objeto da natureza: sua autenticidade. (BENJAMIN, 1955, p. 2) 
 

 
 Sob outro aspecto, o autor cita como importante função social do cinema criar 

um equilíbrio entre o homem e o aparelho. Essa tarefa é realizada através do modo 

que o homem representa o mundo, em função desse aparelho. “o cinema faz-nos 

vislumbrar, por um lado, os mil condicionamentos que determinam nossa existência, e 

por outro assegura-nos um grande e insuspeitado espaço de liberdade” (BENJAMIN, 

1995, p. 11). Neste contexto, a relação entre realidade e ficção que perfaz o próprio 

cinema e o modo como o percebemos ou assimilamos, pode ser vista entre aquilo que 

interfere em nossos comportamentos e posturas, bem como a partir das novas formas 

de vermos e observarmos a realidade recriada e recortada ao nosso redor. 

 Outro aspecto que abordado nessa pesquisa é o uso da celebridade - no caso 

dos audiovisuais estudados, as estrelas de cinema - como estratégia de marketing. 

Morin (2009) considera as celebridades como os olimpianos modernos, ou seja, os 
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“semi-deuses” da atualidade, estes podem ser tanto astros de cinema, como campeões, 

príncipes, reis, playboys, exploradores ou artistas célebres. O olimpo dos astros de 

cinema surge através da interpretação de um papel, encarnado em um filme, ao qual o 

receptor se identifica e então passa a admirá-lo, porém, ao tornar-se celebridade, o 

ator como pessoa passa a ser admirado pelos demais “mortais”. 

 
Esse novo olimpo é, de fato, o produto mais original do novo curso da 
cultura de massa. As estrelas de cinema já haviam sido anteriormente 
promovidas a divindades. O novo curso as humanizou. Multiplicou as 
relações humanas com o público. (...) Desde que as estrelas inacessíveis e 
sublimes do cinema desceram à terra, desde que as cortes reais se 
transformaram em Trianons da cultura de massa (...), a vida dos 
olimpianos participa da vida quotidiana dos mortais (MORIN, 2009, p. 
106). 

 
 A publicidade, com os audiovisuais, se apropriou de vários aspectos do 

cinema e também passou a fazer uso desses olimpianos citados pelo autor, o que é, 

também, uma forma de humaniza-los. Essa se tornou uma estratégia publicitária 

bastante comum, pois quando um produto tem como “garoto propaganda” o seu ídolo, 

o receptor se sente mais próximo do mesmo e mais inclinado à compra.  

 
 

2.3.2 Filmes publicitários 

 

O filme publicitário é “um processo criativo que se origina nas buscas 

mercadológicas do cliente e vai se estreitando nas limitações da estratégia da 

comunicação.” (BERTOMEU, 2011, p. 98). Juntamente com o diretor, para que as 

decisões tomadas sejam as ideais, deve haver a participação de iluminadores, diretores 

de fotografia, editores e produtores.  

Para ele a produção de filmes publicitários é muito semelhante à de um longa-

metragem. O roteiro publicitário conta uma história que não fecha a construção visual 

de quem lê, permitindo a interpretação e entendimento do filme sem detalhar os 

aspectos visuais da linguagem. A ideia deve ser clara e objetiva, possibilitando a 

codificação visual diversificada do público. 
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Do roteiro ao filme, a mutação é total. O roteiro também terá sempre o 
status de um objeto em transição, cuja “contabilidade” está sujeita a todo 
tipo de dúvida, a todos os remanejamentos possíveis. É desse caráter 
equívoco, ambíguo, incerto, que indiscutivelmente nasce – e com o 
objetivo de exorcizar tanta indefinição – o mito profissional do roteiro 
“sólido como cimento”. Esse termo detestável, que evoca a “cimentagem” 
do realizador, quando, pouco seguro dos limites e dos recursos da sua 
encenação, sonha apoiar-se sobre um texto que, em última instância, os 
defina (CARRIÈRE & BONITZER, 1996, p. 90). 

 

 Segundo Barreto (2010) como no cinema, nos filmes publicitários existe 

também gêneros de filmes. Ele define quatro tipos de gêneros: humor, suspense, 

drama e erotismo. A escolha do gênero deve ser definida dependendo do produto, 

cliente e aquilo que mais seduz o público-alvo, não importa se faz o público rir ou 

arrepiar-se, o importante é a ideia ser boa. 

Brittos (2003) cita três fatores fundantes para a produção audiovisual: o 

intelectual, o técnico-operacional e o administrativo. O setor intelectual é responsável 

pelo processo criativo.  O setor técnico-operacional é onde são realizadas as 

atividades da produção audiovisual propriamente dita, onde se encontram os técnicos. 

O setor administrativo tem como responsabilidade garantir a disponibilização dos 

produtos audiovisuais para o público. 

 Para Barreto (2010), é fundamental que a maneira pela qual a mensagem é 

comunicada ao público, seja ela de demonstração, narração ou depoimento, seja 

persuasiva e bem compreendida. O autor cita quatro tipos básicos de comerciais: o 

primeiro, orientado para o indivíduo, poderá ser via testemunho de celebridades ou 

pessoas comuns, ou em formato de anúncio, sem testemunho, com o personagem 

engajado em uma história, mas sempre com o foco no indivíduo. O segundo tipo é 

orientado para a história onde pode haver uma dramatização no comercial, sendo ela 

fornecida pelo atores ou com uma locução em off, contando a história. O terceiro tipo 

tem foco no produto, apresentando-o e citando suas características. A quarta e última 

é orientada para a técnica, empregando caracterizações e enredos criativos ou 

fictícios.  

 Os filmes publicitários são uma das principais mídias usadas pelas grandes 

marcas e uma de suas formas de divulgação é através da internet. Através do youtube 

ou outros sites onde é possível fazer o uploads de vídeos, o filme fica disponível para 

toda a rede. Algumas marcas optam por disponibilizar seus VTs primeiramente na 

internet, para depois os veicular nos canais de televisão. Essa forma de divulgação de 
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filmes publicitários na rede de computadores é uma forma mais democrática de fazer 

a propaganda de seu produto, considerando que somente quem tem interesse nele o 

assiste, e ainda assim, através de compartilhamentos, a quantidade de público atingido 

pode ser gigantesca. Além disso, também existem marcas que pagam para que seus 

comerciais sejam apresentados no youtube antes de iniciar outros vídeos, o que ilustra 

a importância da internet para a publicidade na atualidade. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CORPUS DA PESQUISA 

 

Foram escolhidos três filmes publicitários, em três momentos diferentes da 

apresentação e representação publicitária do Chanel Nº 5. O primeiro comercial que 

será analisado se chama Mystery3 e foi lançado em 1979. É uma propaganda de 

caráter testemunhal em formato de 30 segundos, utilizando pouquíssimos recursos de 

produção e edição. A artista a testemunhar é Catherine Deneuve, atriz famosa e ícone 

da época, ela fala um pouco sobre seus gostos pessoais e os associa com o perfume.  

O segundo comercial, intitulado Rue Farbourg4,  é de 1999 também em 

formato de 30 segundos, porém já é possível notar uma grande diferença de produção. 

Nele a atriz e modelo francesa Carole Bouquet está assistindo à um filme de Marilyn 

Monroe e aos poucos vai se transformando na atriz. No final da transformação 

aparece segurando um grande frasco do Chanel Nº 5, causando alarde dentro do 

cinema.  

O terceiro e último comercial analisado, Train de Nui5t, foi lançado em 2009, 

contando com a participação de Audrey Tautou. Ela faz o papel de uma mulher 

sedutora que viaja  em um trem de Paris à Istambul onde conhece um homem que se 

apaixona por seu perfume. O comercial em formato de curta-metragem tem aparência 

clássica mas possui uma mega produção, tendo versões de 30, 60 e 120 segundos. 

 

3.2 NATUREZA DA PESQUISA 
 

A pesquisa é empírica, exploratória e contextualizada, de natureza qualitativa. 

Segundo Michel (2005, p. 33), a pesquisa de natureza qualitativa “fundamenta-se na 

discussão da ligação e correlação de dados interpessoais [...]. A verdade não se 

comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na forma da experimentação 

empírica [...]”. Maldonado (2006) afirma que a pesquisa empírica conforma o 

                                                
3 Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=lKtymfGe2FQ. Acesso em 10 de setembro de 2013. 
4 Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=wsohNv4ilKg. Acesso em 10 de setembro de 2013. 
5 Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=lTB3SScH_3w. Acesso em 10 de setembro de 2013. 
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conjunto do senso comum e “amplia-se e aprofunda-se considerando que as 

significações, o sentido, o valor do midiático está profundamente condicionado e 

estruturado no contexto  e na geração de uma cultura midiatizada.” (MALDONADO, 

2006, p. 280). 

Segundo o referido autor, a contextualização dá ao projeto um valor sócio-

histórico e científico, por ser um processo de reflexão, aprofundamento, 

sistematização e exposição. Neste sentido, Gil (2010) afirma que o objetivo da 

pesquisa exploratória é proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o 

mais explícito ou construindo hipóteses. Nessa pesquisa o problema será explorado 

através da análise de todos os elementos que compõe o filme, juntos e separadamente. 

 

 

3.3 TÉCNICA DA PESQUISA 
 

A técnica usada em relação aos comerciais escolhidos será a análise de 

conteúdo conjugada com a análise fílmica. Serão analisadas imagens em movimento e 

imagens paradas. A análise da pesquisa terá foco tanto no comercial como um todo, 

quanto nos frames. A análise fílmica consiste em “despedaçar, descosturar, desunir, 

extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente “a 

olho nu”, pois se é tomado pela totalidade” (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 

15). De acordo com os autores, após essa desconstrução, é preciso estabelecer elos 

entre os elementos isolados e compreender como estes se tornam cúmplices para a 

construção de um todo significante. 

 
PARA ANALISAR UM SPOT 

1. Cronometrá-lo 

2. Contar os planos (isto é, as porções e película compreendidas entre duas colagens); detectar 
as relações de duração (planos curtos/planos longos). 
 
3. Destacar as figuras de transição de plano a plano (cortes, fusões) e os procedimentos 
técnicos (câmera lenta, sobre-impressões, acelerações etc.). 
 
4. Observar o papel das vozes (in e off): quando intervêm? Quem fala? Para dizer o que? A 
quem? 
 
5. Observar as características visuais dos personagens, definir seus papeis. 
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6. Observar as manifestações do produto: seu nome, de sua imagem: Quando? Como? 
Quantas vezes? 
 
7. Caracterizar o spot (argumentativo, narrativo, outro) e sua estratégias de influência sobre o 
espectador (informação, sedução). 
 
8. Detectar características formais ou retóricas (redundância sons-imagens-palavra, hipérbole 
– a mentira é proibida, mas não a hipérbole: pode-se portanto mostrar um automóvel voando 
ou andar sobre a água -, elipse, gradação – ver o spot “Egoiste”, para Chanel, com as 
mulheres jovens, cada vez em maior número, abrindo as venezianas de uma bela casa para 
gritar “Egoiste”, é a gradação do plano próximo ao plano de grande conjunto -, antítese), 
talvez um estilo. 

Quadro 1: Para analisar um spot 
Fonte: Vanoye e Goliot Lété, 1994, p. 113 

 

A análise semiológica de uma imagem parada, segundo Penn (2002 apud 

GASKELL e BAUER, 2011), é dividida em três estágios: a escolha do material, a 

identificação dos elementos no material e a análise de níveis de significação mais 

altos. No terceiro estágio é preciso descobrir o que cada elemento conota, como os 

elementos se relacionam uns com os outros e quais são os conhecimentos culturais 

exigidos a fim de ler o material. 

 Segundo Rose (2002 apud GASKELL e BAUER, 2011), ao analisar um 

audiovisual, é preciso primeiramente decidir como serão descritos os aspectos visuais, 

se incluirá pausas, ruídos ou hesitações nas falas e também como serão descritos os 

efeitos especiais. Nessas análises, serão levados em conta tanto a imagem que o 

comercial pretende passar do perfume, quanto a sua direção de arte e todos os 

elementos que o compõe, dando sempre atenção para a evolução de um comercial 

para outro e a preservação da imagem da marca.  

 Essa pesquisa é dividida em três fases. A primeira é a organização de um 

referencial teórico com uma reflexão sobre o tema e o problema. Na segunda fase 

foram elencadas categorias de análise e delineado o objeto empírico e a última fase 

consiste na realização das análises, com base nas categorias trabalhadas, bem como a 

revisão da proposta teórica. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

 As categorias escolhidas para análise, nesta pesquisa, são organizadas a partir 

da revisão bibliográfica e das observações da pesquisadora em relação ao corpus da 

pesquisa. 

 

• Identidade da marca – esta categoria é articulada a partir dos conceitos de 

Roux (2005), sobre identidade e legitimidade das marcas de luxo no mercado. 

Também, os conceitos de Semprini (2006) sobre a natureza da propria marca, 

a partir de sua concepção semiótica, relacional e evolutiva.  

• Ruptura visual – Esta categoria será analisada por meio do uso dos conceitos 

de Barthes (2003) relacionados ao entendimento discursiva das imagens, a 

partir do que o referido autor denomina punctum e studium. 

• Luxo – Esta categoria é observada a partir das ideias sobre mercado e 

marketing de luxo, de Danielle Allérès (2006) relacionadas às estratégias aos 

produtos de luxo, em nível de acessibilidade. 

• Uso da celebridade – Esta categoria é pensada a partir da avaliação da 

presença e do uso de imagens relacionadas a figuras publicamente  

conhecidas, especialmente ligadas ao cenário midiático do cinema. É baseada 

nas ideias de Morin (2009), no que se refere à apropriação do imaginário sobre 

as celebridades. 
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4.1 AS ANÁLISES  

4.1.1 Mystery – Filme 1 

Figura 3: Frame do filme publicitário Mystery 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=KfcUPYR-uIk 

 

 Elementos de denotação: Imagem: O filme inicia com a imagem de uma 

mulher de lado, com o cabelo loiro e volumoso, bem maquiada, de aproximadamente 

35 anos de idade, vestindo uma blusa com brilhos, deixando o ombro à mostra, sobre 

um fundo preto. Ela começa falando desde o início do vídeo, vira para frente e 

continua falando. Aparece a imagem das opções do produto em pó e colônia em spray 

e volta a imagem da mulher, agora apoiada sobre a mesa com um grande frasco do 

Chanel No. 5 ao seu lado direito. Enquanto fala, ela passa o dedo pelo produto. Por 

fim, aparece a imagem do frasco sozinho com um fundo preto. 

 Áudio: Em inglês, com sotaque francês. 

“I like the idea of mystery. I love elusive people. I dislike very much 

familiarity, I think it can be a mistake. But what I really love is intimacy, how you 
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credit it to a woman’s pleasure. Like Chanel No. 5, base powder and spray cologne. 

Chanel, it’s one of the pleasures of being a woman.” 

Tradução: Eu gosto da ideia de mistério. Eu amo pessoas elusivas. Eu não 

gosto nem um pouco de familiaridade. Acho que pode ser um erro. Mas o que eu 

realmente amo é intimidade, como você pode usá-la para dar prazer a uma mulher. 

Como Chanel No. 5, em pó e colônia em spray. Chanel, é um dos prazeres de ser 

mulher. 

 
Análise fílmica (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ):  

 O VT tem 30 segundos e possui 4 cenas diferentes. A primeira é focada na 

atriz, em primeiro plano, com duração de 17 segundos. A segunda é uma imagem 

parada do produto em pó e spray, também em primeiro plano, com duração de três 

segundos. A terceira cena apresenta novamente a mulher, em plano médio, 

acompanhada do frasco do perfume, durante 4 segundos. Por fim, a imagem parada 

do frasco em primeiro plano ocupa a tela por 6 segundos. A transição das cenas se dá 

através de fusões, onde uma imagem, aos poucos, se transforma na outra. 

O foco do comercial está no que a atriz fala. Ela começa falando desde o 

início e termina nos 24 segundos, o restante do comercial não possui vozes nem som. 

A atriz do filme publicitário é Catherine Deneuve, aos 35 anos, loira, com o cabelo 

volumoso, bem maquiada, usando uma blusa com brilhos e brincos de pedra. Seu 

papel é convencer o público-alvo dos prazeres e benefícios do Chanel No. 5, falando 

um pouco de si mesma e um pouco do produto. 

O produto é citado verbalmente duas vezes e sua imagem aparece três vezes. 

A atriz cita o produto e logo aparece a imagem do mesmo em pó e spray. Após essa 

imagem, o frasco do perfume aparece juntamente com a atriz, que o cita mais uma 

vez. A última cena mostra exclusivamente o frasco do perfume, em um fundo preto. É 

um comercial argumentativo que faz uso da estratégia de sedução. 

 

Elementos de conotação:  

 O filme publicitário se divide em dois níveis: um imagético e um textual. Em 

nível de identidade da marca, a grife Chanel, na época já consagrada e emblemática, 

se propõe, a partir de uma estratégia de referenciabilidade centrada na figura de 
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Catherine Deneuve6, a promover seu perfume mais famoso a partir de critérios como 

legitimidade e identidade, estabelecendo um diálogo direto com o público alvo do 

perfume da marca, por meio do depoimento da consagrada atriz, que, desde a época, 

era sinônimo de beleza, elegância e sofisticação para a Europa e o mundo. A figura da 

atriz famosa como garota propaganda da grife já evidencia a estratégia do uso da 

celebridade para aproximação e identificação do público. 

 Um imaginário sobre a própria perfumaria é articulado no depoimento de 

Deneuve, quando utiliza-se das palavras “mistério”, “prazer” e “intimidade”, e faz 

com que estas palavras sejam conectadas ao uso do próprio perfume, permitindo 

assim, que a experiência com ele represente isso para cada pessoa que o experimentar. 

A grande estratégia por trás da promoção e comunicação do perfume é de 

acessibilidade à um luxo intermediário, evidentemente trabalhada a partir de uma 

campanha publicitária mais elaborada para o próprio perfume. A ruptura visual reside, 

justamente na riqueza do imaginário formado em torno da figura icônica de Catherine 

Deneuve enquanto figura midiática que perfaz apropriações de comportamento, 

vestuário, estética e modos de fazer para todas as mulheres que têm acesso à projeção 

de sua imagem. 

 
 

 
 

 

                                                
6 Catherine Deneuve nasceu em Paris, na França, em 22 de Outubro de 1943. Tendo como referência 
seus pais, que também eram atores, estrelou em seu primeiro longa-metragem aos 13 anos. Ao longo de 
sua carreira, a atriz francesa foi adquirindo reconhecimento por seus personagens, interpretando 
mulheres belas, misteriosas e indiferentes, em filmes como “Repulsion” e “Belle de Jour”.  
Fonte: www.wikipedia.com.br e www.IMDb.com.br. 
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4.1.2 Rue Faubourg – Filme 2 

 

 
Figura 3: Frame do filme publicitário Rue Faubourg 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=wsohNv4ilKg 
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Elementos de denotação:  

 Imagem: O filme começa com a imagem de Marilyn Monroe cantando em 

uma tela de cinema, a câmera se volta para uma mulher de óculos escuros, comendo 

pipoca, na plateia. Começa então uma transformação da moça, seus seios aumentam 

por baixo do casaco, ela se impressiona e tira os óculos. Aos poucos, seu cabelo e seu 

rosto também mudam e ela se transforma na própria Marilyn Monroe, segurando, ao 

invés da pipoca, um grande frasco do Chanel No  5. Ela fala e a plateia inteira se vira 

admirada, algumas mulheres, impressionadas, repetem o nome do perfume. Logo 

após, Marilyn se transforma novamente na mulher da plateia. Ela fala e a câmera vai 

se afastando até enquadrar grande parte da plateia. Em branco, por cima da imagem, 

aparece “No 5” 

Áudio: O filme inicia com Marilyn cantando “I wanna be loved by you” na 

tela do cinema. Quando a transformação da mulher da plateia termina, a música para e 

a “nova” Marilyn fala “You know what I mean? No  5” (tradução: Sabe o que quero 

dizer? No  5), as mulheres da plateia, admiradas, repetem o nome do perfume. Quando 

Marilyn volta a ser a mulher de antes, esta diz “From Chanel” (tradução: da Chanel), 

a câmera vai se afastando e a música volta: “I wanna be kissed by you just you, 

nobody else but you” (tradução: eu quero ser beijada por você, somente você, 

ninguém além de você). Quando o nome do perfume aparece na tela, uma voz 

masculina sussurrada fala “Number 5”. 

 

Análise fílmica (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ):  

 O VT tem 30 segundos, se passa inteiro dentro de uma sala de cinema e tem 

15 cortes, usando uma variedade de planos para a composição geral, entre eles o 

plano próximo, detalhe, conjunto, geral e close. O plano próximo é usado para enfocar 

a atriz, o detalhe mostra as etapas de sua transformação para Marilyn Monroe, o 

conjunto a mostra acompanhada de algumas pessoas em sua volta, o close mostra o 

espanto de alguma mulheres e o plano geral mostra a plateia do cinema. A câmera, ao 

longo do filme, faz alguns movimentos, entre eles o dolly(movimento vertical da 

câmera), para mostrar a atriz segurando a pipoca e Marilyn segurando o frasco do 

perfume e o zoom out, também em dois momentos, para afastar a câmera e enfocar a 

plateia.  
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 A moça da plateia é Carole Bouquet, a garota propaganda da marca da 

época(1998), ela está com um casaco rosa claro, seus cabelos castanhos estão presos e 

usa óculos escuros. O restante dos personagens vestem trajes elegantes, porém todos 

pretos, contrastando com a cor do casaco da atriz principal. 

 O produto aparece em forma física duas vezes, a primeira no colo de Marilyn 

Monroe e a segunda no colo de Carole Bouquet, quando volta a ser ela mesma. No 

fim do comercial, o nome do perfume aparece em letras brancas na tela. O nome do 

produto é citado verbalmente 5 vezes, a primeira vez por Marilyn, seguido de três 

outras mulheres que estão na plateia e por fim, em uma voz masculina, quando seu 

nome aparece na tela. É um comercial narrativo que faz uso da estratégia da sedução. 

  

Elementos de conotação:  

 Este filme recupera a primeira grande projeção midiática do próprio Chanel Nº 

5. Na década de 1950, em uma entrevista, ao ser questionada sobre o que vestia para 

dormir, Marilyn Monroe7 respondeu “Apenas algumas gotas de Chanel No 5”. O 

depoimento da atriz, que nunca fora garota-propaganda do perfume, permite recriar 

um universo de “prazer e satisfação” num uso mais erotizado do perfume. A ruptura 

visual está justamente ligada à transformação da modelo Carole Bouquet8 em 

Marilyn, que carrega consigo não somente o uso propriamente dito da fragrância, mas 

toda a pessoalidade icônica de Marilyn enquanto mulher sedutora e desejada.  

 Uma estratégia de sedução e desejo é identificada enquanto eixo da campanha, 

agregado à identidade e legitimidade da grife Chanel, no que se refere ao vestuário 

sofisticado e autêntico. Duas celebridades ostentam a política da grife: a estrela de 

cinema Marilyn Monroe, que até hoje, muitos anos após sua morte, continua sendo 

considerada um dos maiores sex symbols de todos os tempos, e a modelo Carole 

Bouquet, que, embora menos conhecida que Marilyn, deixa sua marca no que diz 

                                                
7 Marilyn Monroe é uma das atrizes mais celebradas de todos os tempos. Nasceu como Norma Jeane 
Mortenson, em 1o de Junho de 1926, em Los Angeles, California. Conhecida por sua sexualidade 
vulcânica combinada com uma inocência quase infantil. Marilyn estrelou em apenas 30 filmes durante 
sua carreira, mas sua posição legendária e seu misticismo permanecerão para sempre na história do 
cinema. 
Fonte: www.IMDb.com 

8 Carole Bouquet nasceu em 18 de Agosto de 1957, em Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, França. Foi 
a garota propaganda da Chanel na década de 1990. Conhecida por sua beleza, estrelou nos longa-
metragens Trop Belle Pour Toi e Cet Obscur Objet Du Désir. 
Fonte: www.IMDb.com 
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respeito aos padrões de beleza vigentes a partir de uma minoria de mulheres ditas 

“modelos” e foi a garota propaganda da Chanel durante os anos 90.  

 Esta peça conjuga os aspectos estratégicos de forma equilibrada: por um lado, 

existe um investimento em textualidade, a partir da fala da própria modelo e da 

repetição do nome do produto como estratégia de lembrança de marca; por outro, os 

efeitos visuais de transformação permitem observarmos o uso da estratégia de 

referenciabilidade e testemunhalidade através do uso ostensivo da imagem, tanto de 

Carole Bouquet, quanto de Marilyn Monroe. 
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4.1.3 Train de Nuit – Filme 3 
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Figura 4: Frames do filme publicitário Train de Nuit 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=H24zMVQsL_8 
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Elementos de denotação: 

 Imagem: O filme inicia com a imagem da estação de trem de Paris. Então, 

aparece uma mulher de cabelos castanhos, crespos e soltos, segurando uma mala de 

mão, vestindo um blusão vermelho e uma saia pelo joelho, nude e pliçada, correndo 

na direção da estação, e logo, em direção ao trem. Um funcionário do local apita e faz 

sinal que o trem está para sair. Na próxima cena a moça já está dentro do trem, o 

expresso oriente, olhando pela janela, com os cabelos presos e vestindo uma blusa 

cinza, de alças. Um homem moreno, alto, vestindo um blusão escuro passa por ela, 

que está de costas. O homem sente seu perfume e eles se enxergam pelo vidro, ele 

segue seu caminho, e quando já está meio afastado se vira, eles se olham novamente. 

Vem então a imagem do trem, em plano aberto, andando nos trilhos.  

Na próxima cena, a mulher está deitada na cama, dentro de sua cabine, com os 

cabelos soltos e nua, coberta apenas pelo lençol. Do lado de fora, o homem sai de sua 

cabine e se dirige até a da mulher, porém, hesita ao bater na porta. Do lado de dentro, 

aparece um frasco do perfume e novamente a mulher deitada. A sombra do frasco é 

projetada na parede do vagão onde a atriz está deitada. Ela sai da cabine no mesmo 

momento em que o homem abre a porta da própria cabine e entra. Ela, agora vestida 

com um robe de seda claro, abre a janela do trem e sente o vento no rosto.  

A próxima cena se passa já na estação de trem de Istambul. Ela desce do trem 

e olha para os lados, depois, aparece saindo da estação correndo, vestida de preto, 

com uma calça larga e uma blusa de alças, segurando sua mala de mão e observa, no 

estreito de bósforo, um barco se afastar. Na próxima cena ela está dentro de um barco, 

com os cabelos soltos e usando um cardigan preto com a gola e punhos em bege, 

fotografando a vista. Ao aproximar a foto que acabara de tirar, ela vê o mesmo 

homem do trem, agora em um barco que está se deslocando em direção oposta ao 

dela. 

Por fim, ela retorna a estação de trem de Istambul, provavelmente para 

regressar à Paris, novamente vestida de preto, com uma blusa de alça e calça larga, 

segurando a mala de mão, dessa vez com o cabelo preso. O homem entra atrás, ela 

para sob uma marca no meio do salão. O homem para logo atrás, abraça-a e cheira sua 

nuca. A câmera muda seu ângulo, filmando a cena de cima, os dois desaparecem e a 

marca no salão onde se encontravam se mostra ser da Chanel, que brilha e aos poucos 

vai desaparecendo dando lugar a um fundo preto com a imagem do frasco do 

perfume. 
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 Áudio: O filme começa com o som de pombos levantando voo e passos da 

mulher que está correndo em direção à estação, seguido do apito do funcionário do 

trem. Logo após, começa a introdução da música “I’m a fool to want you” de Billie 

Holiday, a música, que em sua tradução, fala sobre “ser um tolo por te querer”, 

permanece até a conclusão do filme, dando espaço apenas para alguns sons do 

ambiente. No final, ainda com a parte instrumental da música de fundo, ao aparecer o 

frasco na tela preta, uma voz feminina fala em francês o nome do perfume. 

 
Análise fílmica (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ):  

 O VT tem 60 segundos, com 30 cortes, e faz uso de quase todos os tipos de 

planos cinematográficos para a composição final do filme. Os planos usados são o 

geral, americano, médio, conjunto, próximo e detalhe. Também são usados, ao longo 

do filme, alguns movimentos de câmera, entre eles o zoom in, para aproximar os 

personagens, o dolly, para revelar detalhes na vertical, o travelling, para acompanhar 

o movimento do personagem na cena e o pedestal, para se afastar dos personagens e 

mudar a angulação, passando a filmá-los de cima, em plongée. 

 A personagem principal é Audrey Tautou, em 2009 com 31 anos, garota 

propaganda do perfume da época e atriz que interpretou Coco Chanel no longa-

metragem Coco avant Chanel (Coco antes de Chanel) também em 2009. Ao longo do 

comercial, a atriz veste sempre roupas elegantes, de aparência clássica, em cores 

neutras, alternando entre cabelo preso e solto. O par romântico da moça que viaja de 

trem de Paris à Istambul é interpretado por Travis Davenport, modelo americano, 

moreno, alto e de olhos azuis, na época com 15 anos de idade, porém, no filme, 

aparenta ser significantemente mais velho, com idade semelhante à da moça. As 

roupas usadas pelo personagem masculino são sempre escuras e neutras. 

 A inserção do produto ocorre três vezes, duas no momento em que a atriz está 

deitada na cama, dentro de sua cabine e a última no final do comercial. A primeira é 

em plano detalhe, mostrando apenas o frasco, logo após a exibição do frasco, o 

mesmo é projetado na parede da cabine onde a moça se encontra e por fim em um 

fundo preto, no fim do comercial. Além do produto físico, a marca da Chanel também 

é evidenciada quando aparece no piso da estação de trem onde os dois personagens se 

encontram no final da narrativa. O nome do perfume é citado somente uma vez, 
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quando este aparece em fundo preto nos últimos segundos do VT. É um comercial 

narrativo que usa a estratégia da sedução. 

  

Elementos de conotação:  

 O filme basicamente é feito a partir da trilha musical e das imagens que 

contam uma história. A história de amor é a base para uma estratégia de 

pertencimento e referenciabilidade. A escolha da atriz francesa, Audrey Tautou9, que 

possui semelhança física com a criadora do perfume e da grife, Coco Chanel, e 

inclusive a interpretou no cinema no mesmo ano do lançamento do comercial, faz 

entender que a mulher que viaja no trem é a própria Coco Chanel, também conhecida 

por seus romances.  

 Os filmes analisados anteriormente tem como estratégia principal o uso da 

celebridade, primeiramente com Catherine Deneuve, e, mais tarde, se apropriando da 

imagem de Marilyn Monroe. Desta vez, a celebridade escolhida para a promoção do 

perfume, mais do que Audrey Tautou, é a própria Chanel, que após anos da sua morte, 

continua sendo um ícone feminino, e ninguém melhor do que a própria estilista para 

promover o perfume pioneiro e mais famoso da marca.  

 Além disso, o filme ainda faz referência à Marilyn Monroe e suas “gotas de 

Chanel No 5” para dormir, quando a viajante se encontra deitada em sua cama, dentro 

do vagão, nua, coberta apenas pelo lençol e logo em seguida aparece a imagem do 

perfume, dando a entender que ela está usando apenas ele. Essas estratégia usadas no 

respectivo comercial tornam necessária uma interpretação mais aprofundada e 

conhecimento prévio sobre a atriz, sua interpretação no cinema como Chanel, a vida 

da própria estilista e a história do perfume. É possível assistir o comercial e entendê-

lo mesmo sem ter conhecimento desses fatos, porém, esses detalhes o tornam bem 

mais rico e significativo. 

 O luxo está presente em todos os aspectos do filme, nas cidades escolhidas 

(Paris e Istambul), no trem luxuoso onde se passa a maior parte do romance e também 

no vestuário. As roupas usadas pela personagem também fazem referência ao gosto 

pessoal da estilista, que sempre optou pelo neutro, limpo e minimalista. Tanto o local 

                                                
9 Audrey Tautou nasceu em 9 de Agosto de 1976, em Beaumont, Puy-de-Dôme, França. A atriz é 
conhecida principalmente por seu papel como Amélie Poulain em Le Fabuleux Destin d'Amélie 
Poulain. Também interpretou Sophie Neveu em The Da Vinci Code e Coco Chanel em Coco Avant 
Chanel. A atriz ganhou o César Award como atriz mais promissora pelo Venus Beauty Institute. 
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de embarque da narrativa, quanto a atriz escolhida, quanto o fato da mesma 

pronunciar o nome do perfume em francês no final do comercial, remetem à essência 

francesa do produto e da grife. Esses elementos garantem critérios de veracidade para 

o espectador, através também da ruptura visual do desencontro, remetendo aos 

encontros e desencontros da vida, aos romances passageiros e as vivências efêmeras 

da vida ocidental.  

 Também pode-se interpretar como um momento de ruptura visual as duas 

cenas onde o homem se encontra atrás da mulher e sente o seu cheiro, primeiramente 

no trem, na primeira vez em que os dois se encontram, o que da início ao romance que 

se desenvolve ao longo da narrativa, e por fim, nos últimos segundos do comercial, 

quando ele finalmente a encontra novamente e aparece mais uma vez por trás e sente 

seu perfume, dessa vez de uma forma mais íntima, a abraçando. Esses são os dois 

principais momentos onde o perfume é usado como forma de sedução. A inserção do 

perfume é feita de uma forma discreta, mostrando-o dentro do quarto e dando a 

entender que a personagem o está usando.  

 No filme há um investimento evidente nos caracteres imagéticos da peça, é 

possível observar que há uma riqueza de significados combinados estrategicamente e 

representados pelas inúmeras estratégias que perfazem as imagens e o imaginário 

sobre o Chanel No 5 no referido filme. Como apoio sonoro, o filme conta com a trilha 

sonora romântica de Billie Holiday. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
“A mocinha deixou-se complacentemente agarrar pela 
cintura ao ficar de pé no estribo da carruagem, e passou os 
braços em volta do pescoço de seu guia, que a pôs na calçada 
sem amarrotar a armação do seu vestido de repes verde” 
(Honoré de Balzac, A Mulher de Trinta Anos, p. 17). 

 A frase supracitada elucida a principal estratégia utilizada pelo perfume 

Chanel No. 5, que diz respeito ao universo do perfume recriado para as mulheres. 

Neste sentido, o perfume, praticamente, emancipou-se da marca, com o passar do 

tempo, na medida em que traduziu sentidos e significados privados para o universo 

feminino. A mulher do Chanel No 5 pode ser imaginada, desta forma, na 

sequencialidade das publicidades e dos filmes, como um reflexo da própria imagem 

de Coco Chanel, que sempre foi conotada como simples e sofisticada, misteriosa e 

emblemática, autêntica e livre. Desta forma a própria marca, mesmo com as 

mudanças estratégicas e gradativas em suas publicidades, jamais deixou de envolver 

esta mítica feminina em qualquer de seus filmes10. 

 Neste contexto, as marcas, com o intuito de manterem-se vivas, devem 

adaptar-se ao mercado e suas mudanças, mas sempre permanecendo fiéis à elas 

mesmas (SEMPRINI, 2006; ROUX, 2005). A Chanel é um dos melhores exemplos de 

marcas bem situadas no mercado há décadas e com boa adaptação às mudanças do 

mercado. O Chanel No 5, um de seus produtos mais icônicos, também teve sucesso 

quanto a manter-se em alta com o passar dos anos e mudança de épocas, gostos e 

tendências.  

 As análises acima ilustram a passagem da publicidade tradicional, de 

audiovisuais com foco no produto, para grandes filmes publicitários, altamente 

elaborados, com estratégias multisituadas para além do próprio filme. Esses filmes 

são voltados para apreciadores que entendam dos vários significados e da história do 

produto, fazendo uso de uma fidelização dos clientes da própria marca. Ao se 

comparar o primeiro VT analisado com o último, a diferença entre os dois é bem 

significante. “Mystery”, lançado em 1978, tem pouquíssima variação de planos, 

cenário, figurino e conta apenas com uma atriz, que se encontra sempre no mesmo 

                                                
10 Brad Pitt, atual garoto propaganda do Chanel No 5, é o primeiro rosto masculino a promover a marca. 
Contudo, a essência feminina ainda está presente no comercial, lançado em Outubro de 2012.  
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local. A intenção do comercial é mostrar o produto e vinculá-lo à uma celebridade, no 

caso escolhido, a charmosa Catherine Deneuve.  

 O último filme, “Train de Nuit”, lançado em 2009, tem um conceito 

completamente diferente do primeiro, em formato de curta-metragem. A intenção é 

contar uma história, um romance, envolver o telespectador na narrativa; e os planos, a 

fotografia, a figurinização, a direção de arte e os movimentos de câmera são tão 

complexos quanto os do cinema atual. A inserção do produto na narrativa é muito 

mais discreta, a história é contada somente com imagens e uma trilha sonora e, ainda 

assim, o comercial como um todo é muito mais rico em detalhes. 

 O segundo VT, lançado em 1998, evidencia justamente um meio termo entre 

os outros dois comerciais citados acima. Tem uma produção audiovisual mais 

moderna que o primeiro, contando com uma grande variação de planos, 

enquadramentos, alguns movimentos de câmera e técnicas avançadas de edição, 

percebidas a partir da transformação da modelo em Marilyn. O cenário é bem mais 

elaborado e, assim como o último filme analisado, também conta uma história, porém, 

de uma forma mais breve e em um formato mais publicitário. Contudo, a 

característica presente no VT de 1978, do grande enfoque no produto, ainda está 

presente, ele é mostrado em evidência e seu nome é repetido diversas vezes, uma 

estratégia bastante diferente da usada no último filme. 

 Em se tratando da ruptura visual (BARTHES, 2003) das campanhas do Chanel 

No 5, observa-se, sobretudo, a articulação de suas publicidades em cima dos processos 

que desafiam a transformação e a configuração de percepção e sentidos que diz 

respeito ao próprio universo olfativo da perfumaria, o grande desafio está em traduzir 

sentidos olfativos para a construção tão presente na publicidade como um todo. Como 

traduzir as notas de um perfume para um teaser ou um outdoor? Geralmente, esta é 

uma discussão que envolve as fronteiras e as possibilidades de uma publicidade 

eminentemente visual e que tenta utilizar-se de novas estratégias e variadas inovações 

estruturadas na própria condição imagética apresentada nos filmes para romper e 

apresentar um produto. 

 Assim sendo, observa-se uma estratégia publicitária de mercado de luxo para 

produtos intermediários (ALLÉRÈS, 2009), na medida em que a perfumaria é um 

segmento reconhecidamente de luxo que posiciona produtos para um publico alvo 

fragmentado e específico, com aspirações entre o desejo e a necessidade, entre um 
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frasco e outro de perfume. A principal estratégia de luxo diz respeito à uma 

transformação da consumidora em apreciadora do Chanel No 5. 

 Neste contexto de estratégias midiáticas, o uso das celebridades é sempre 

presente nas campanhas elaboradas para o Chanel No 5. Desde Marilyn Monroe que 

nunca foi estrela de uma campanha, mas sempre teve sua imagem vinculada ao 

perfume em função de suas declarações íntimas, até a mais recente campanha, que 

nesta pesquisa não foi analisada, mas que traz a figura de um famoso ator, consagra-

se o uso dos ícones midiáticos atrelados ao uso do Chanel No 5, cada qual com suas 

singularidades e, normalmente apresentando personalidades reconhecidas pela mídia 

como autênticas e diferenciadas, que traduzem os contemporâneos deuses do olimpo 

reconstruídos imageticamente pela própria mídia (MORIN, 2005). 

 Desta forma, as marcas imprimem conotações a partir de processos e 

dispositivos de comunicação e mídia, que tem por função posicionar as próprias grifes 

no mercado, por meio de dimensões evolutivas, relacionais e semióticas bem 

específicas (SEMPRINI, 2006). Apesar da notável diferença entre os filmes, alguns 

aspectos característicos da marca permanecem, entre eles, o luxo, o imaginário da 

mulher e a elegância da própria Chanel enquanto marca. Sobretudo, em nível de 

publicidade é preciso destacar a passagem das publicidades propriamente ditas para a 

construção articulada e estratégica dos filmes publicitários que se tornaram tendência 

para a publicidade na contemporaneidade. 
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