
SEM MEDO DO EXCESSO
P U B L I C I D A D E Garotos-propaganda como Pelé e Gisele Bündchen
ignoram o risco da superexposição e se multiplicam nos anúncios

POR FELIPE CORAZZA BARRETO

V
ocê é capaz de dizer, sem con-
sultar o Google ou um colega
ao lado, quais são os produtos
anunciados por Gisele Bünd-
chen no momento? E por

Pelé? Se a confusão for inevitável, é
compreensível. A top model e o ex-jo-
gador são os garotos-propaganda com
mais contratos de publicidade no Bra-
sil. Gisele anuncia sandália, produtos
de beleza e celular. Pelé associa sua ima-
gem a aparelho de ginástica passiva, pi-
lha, remédio para disfunção erétil e vi-
tamina. Sem medo da superexposição
ou da possível confusão que podem ge-
rar na cabeça do consumidor, eles apro-
veitam os contratos publicitários para
engordar a conta bancária. Já os anun-
ciantes dizem que, mesmo quando es-
colhem nomes manjados para divulgar
suas marcas, têm as vendas alavancadas.

Para Rui Branquinho, diretor de cria-
ção da W/Brasil, que dirige a campanha
da Grendene com Gisele Bündchen, o
maior problema é a má exposição. "Se a

celebridade anuncia produtos de em-
presas grandes, idôneas, com boa ima-
gem, não tem problema, segura bem a
superexposição. O problema é aparecer
em anúncios do 'zé-da-esquina. Isso
desvaloriza a imagem."

A operadora de celular Vivo é outra
empresa que prefere usar
os famosos nas campa-
nhas. No passado, já teve
Naomi Campbell e Ro-
drigo Santoro. Hoje usa
desde integrantes da Tur-
ma do Pânico até Robi-
nho, possivelmente a pró-
xima figurinha carimba-
da da publicidade. No
momento, o atacante do
Real Madrid tem contra-
tos com a Rayovac, com
a Vivo, e está em negociação com a
Adidas. Na primeira partida pela Sele-
ção Brasileira depois de acertar com a
empresa de telefonia, Robinho come-
morou um gol com os dedos em forma
de V. O gesto, muito criticado, estam-
pou os cartões pré-pagos da operadora.

A idéia não foi original. Outros joga-
dores, como Ronaldo, celebraram gols
com o dedo indicador em riste em ho-
menagem à patrocinadora Brahma na
Copa de 1994.

"Essas pessoas contribuem para a fixa-
ção da marca na cabeça do público. A Gi-

sele, por exemplo, tem
uma imagem de jovialida-
de, de modernidade. Isso,
para o lançamento de um
produto de tecnologia, dá
resultado", garante Hugo
Janeba, diretor de ima-
gem e comunicação da
Vivo, que, no momento,
negocia a renovação do
contrato da modelo.

Segundo Ismael Ro-
cha, professor e coorde-

nador do Departamento de Marketing
da Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), o uso do formador
de opinião na publicidade é tão antigo
quanto a própria publicidade. "O con-
sumidor procura ter alguém que repre-
sente algo que ele possa almejar, ou

A ONIPRESENTE. No momento, Gisele aparece em peças publicitárias de uma marca de sandália, de operadora de celular e de produtos de beleza
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Depois da
top model,
Robinho pode
ser a próxima
figurinha
carimbada
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que ele admire muito e tenha credibi-
lidade para indicar os produtos."

Na história da publicidade brasileira,
passaram pelos anúncios de revistas e de
tevê muitos artistas e modelos que ven-
deram de pasta de dente a massa para bo-
lo. E a cada tempo, o seu queridinho. Já
houve a fase de Regina Duarte, Ayrton
Senna e Xuxa. Quase todos enfrentaram
o desgaste inerente ao excesso de publi-
cidade. A exceção que confirma a regra é
Pelé. "Mesmo que tenha havido um pro-
cesso de desgaste, o Pelé continua forte.
E um caso quase único de um ícone que
não se perde." Salvo casos raros, como o
do ex-jogador da Seleção Brasileira, a su-
perexposição é um problema sério, sim,
avalia o professor Rocha.

Para Mônica Monteiro, empresária
de Gisele Bündchen, a superexposição
não é um problema considerado antes
de assinar um novo contrato: "A empre-
sa precisa ser idônea, bem gerenciada e
não estar envolvida em escândalos".
Atualmente, além da Vivo, Grendene e
Nivea, todas no Brasil, a modelo é garo-
ta-propaganda da Victorias Secret, de
Jean Paul Gaultier e acaba de fechar um
contrato para divulgar a fábrica suíça de
relógios de luxo Ebel.

Sem nenhuma modéstia, a empresária
diz que o apelido de Gisele é "Midas
das modelos". Segundo Mônica, a Ni-
vea teve um aumento de 20% nas ven-
das desde que começou a usar a mode-
lo nas campanhas. "Deu tão certo que
a marca-pretende, a partir do ano que
vem, levar a campanha com a brasilei-
ra para o mundo todo, assim que ter-
minarem algumas restrições impostas
por outros contratos lá fora", diz. No
período de um ano em que a modelo
anunciou a loja de departamentos C&A,
as vendas aumentaram, estima-se, en-
tre 20% e 30%.

Mas os famosos garotos-propaganda,
além dos seus cachês elevados, nem
sempre são um tiro certeiro dos anun-
ciantes. Cresce no mundo a tendência
de usar anônimos, pessoas com caracte-
rísticas triviais, para vender. De acordo
com o professor Mário Schweriner, da
ESPM, a Dove, com uma campanha que
só tem como modelos mulheres "co-
muns", conseguiu um crescimento de
40% nas vendas. "Não há uma fórmula
mágica. As campanhas precisam de boas
idéias, e não só de boas imagens."

NA FÓRMULA, OS FAMOSOS A Dorsay cresceu
graças ao uso de artistas nas campanhas

Olaboratório Dorsay, fabricante de
produtos como Doril, Vitasay, Es-
tomazil e Gelol, é um dos grandes

exemplos de como o uso de garotos-pro-
paganda pode ajudar a alavancar vendas.
O homem de criação do laboratório far-
macêutico é Dudu Carvalho, diretor de fil-
mes publicitários da agência Moviart, há
mais de 25 anos na criação dos anúncios
da Dorsay. Pelas mãos de Carvalho já pas-
saram dezenas de celebridades, como
Paulo Autran, Chacrinha, José Wilker e
Xuxa. Aos críticos, ele avisa: "Uma boa
campanha com celebridade tem de ter
idéia. Não adianta
nada pegar uma pes-
soa com uma ótima
imagem e fazer um
filme medíocre".

Os filmes dirigidos
por Carvalho (ele cal-
cula que já tenham
passado de mil) têm
duas características
gerais. Colocam as
celebridades em si-
tuações do cotidia-
no e usam bordões.

Os resultados co-
meçaram já com o
primeiro filme, da vi-
tamina Vitasay, no
início da década de
70. Carvalho lembra
que as vendas, na
época de cerca de 30 mil caixas por mês,
aumentaram para 400 mil. "O produto
manteve-se na liderança de mercado por
16 anos, coisa quase impossível para uma
vitamina." Com o sucesso, o publicitário
passou a dedicar-se ao mercado de produ-
tos farmacêuticos de uso liberado, quase
sempre usando as celebridades como car-
ros-chefe dos anúncios. "Eu procuro sem-
pre quem está em alta, como, por exemplo,
um personagem de sucesso numa novela."

O adoçante ZeroCal foi outro dos pro-
dutos da Dorsay que contou com a ajuda
da publicidade para turbinar as vendas.
Assim que a marca foi adquirida de um
concorrente, em 1995, Carvalho come-
çou a desenvolver campanhas com ato-
res de tevê. A estratégia tirou o produto

de uma situação de vendas quase nulas
para a liderança no segmento, com uma
margem esmagadora sobre os concor-
rentes - graças aos atores José Wilker,
Silvia Pfeifer e Carolina Ferraz.

O publicitário diz temer os possíveis resul-
tados negativos da publicidade, princi-
palmente quando a celebridade tem a
imagem ligada a personagens controver-
sos. "Tive de tirar a Silvia Pfeifer da cam-
panha do ZeroCal no período em que ela
interpretou uma lésbica na novela das 8.
Não é, nem de longe, preconceito. Eu pro-

curo identificação do público com o per-
sonagem. Não dá para usar, em uma
campanha, um ator com personagem ho-
mossexual ou ainda um vilão", explica.

O uso da imagem de famosos nas pro-
pagandas sai caro, lembra Carvalho, mas
compensa na fixação da imagem do pro-
duto na cabeça do público: "Se você faz
uma campanha com desconhecidos, mes-
mo com uma boa idéia, precisa veicular
pelo menos umas dez inserções em tevê
para começar a fixar". Ainda segundo o pu-
blicitário, "com um famoso, desde a pri-
meira inserção a identificação acontece".
Assim, garante, o que se gasta com um ga-
roto-propaganda famoso é compensado
largamente pelo que se economiza em
custo de divulgação da campanha.
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