
O preço da fama
Estudo analisa vantagens e desvantagens de usar celebridades na comunicação

A presença de celebridades
na publicidade está crescendo,
apesar dos óbvios custos asso-
ciados. De acordo com o banco
de dados da Millward Brown,
em termos globais os famosos
estão em 12% das propagandas;
no Brasil o nível é ligeiramente
menor, da ordem de 8% (quadro
/). O primeiro passo para o uso
bem-sucedido desse recurso
vem do entendimento mais geral
do que ele pode (e não pode)
trazer para a comunicação.

Analisando o database global
da Millward Brown - - que inclui
mais de 30 mil propagandas - - e
comparando os filmes que utili-
zam figuras famosas com os que
não lançam mão desse recurso,
os pesquisadores chegaram a
alguns aprendizados e padrões
que mostram como e onde as
celebridades podem agregar
valor.

O pressuposto de muitas
empresas que costumam colocar
estrelas em sua comunicação é o
de que, na pior das hipóteses, o
escolhido não terá nenhum efei-
to sobre a marca ou pelo menos
fará os consumidores lembrarem
do comercial. A experiência da
Millward Brown mostra que sem
a adequação necessária e sem
um papel claro, além de não
ajudar o produto a celebridade
pode trazer algum resultado
negativo em termos de impacto
e resposta.

Dos filmes mais fortes em im-
pacto (top 10 melhores filmes), o
database mostra que 19% usam
celebridades, em oposição aos
filmes de performance mais
fraca, nos quais é possível ob-
servar que apenas 6% o fazem. A
utilização correta desse recurso
pode ajudar a chamar a atenção
da audiência. Exemplos brasilei-
ros como o de Ana Paula Arósio
provam isso.

Vale lembrar que os famosos
podem ser uma poderosa ma-
neira de dar um tom de humor à
propaganda das marcas. Comer-
ciais interessantes com gente
conhecida fazendo algum tipo
de paródia são geralmente mais
gostosos de assistir, envolventes
e diferentes dos outros. O Casal
Unibanco, por exemplo, ficou
durante anos no ar divulgando os
diferentes serviços da instituição
financeira.

Além disso, filmes com parti-
cipação de celebridades tendem
a ter avaliações superiores em
branding. O uso do astro ou es-
trela durante um longo período

»

e nos mais variados e diferentes
pontos de contato com o consu-

midor ajuda a construir os ícones
da marca. Carlos Moreno é um
exemplo típico de como se pode
criar um ícone de marca associa-
do a uma personalidade.

REFORÇO DA MENSAGEM

Um dos principais fatores
que envolvem a escolha do
protagonista é o valor que ele
pode agregar à marca, por meio
de atributos pelos quais já é

biam quem ela era. E importante
isolar o efeito da celebridade na
performance da propaganda para
se ter uma real direção no retorno
sobre o investimento.

Dependendo das necessi-
dades da marca, nem sempre é
mais adequado selecionar uma
figura famosa. Existem casos em
que celebridades ainda pouco
conhecidas se tornaram famosas
através da propaganda, como

conhecido. A idéia é usar uma
característica sua que sirva de
ponto de apoio para a construção
da imagem da marca.

ESCOLHA ADEQUADA
A fama é talvez a mais óbvia

variável para a escolha da ce-
lebridade. Mas é suficiente que
ela seja muito famosa perante o
público-alvo? Alguém bastante
conhecido pode tanto agregar
impacto quanto comunicar a
mensagem? O quadro 2 mostra
o exemplo de um filme de batom
nos Estados Unidos: o fator-chave
é o reconhecimento da celebrida-
de. Entre os que a reconheceram,
claramente a peça comunicou
melhor a mensagem. Isso era
um problema na medida em que
menos de 25% das pessoas sa-

Daniella Cicarelli, que apareceu
com destaque pela primeira vez
em um comercial da Pepsi.

As celebridades podem tam-
bém causar um efeito negativo
sobre o produto. Daí a importân-
cia do completo entendimento
da atratividade do target pela
pessoa antes de reconhecê-la
como porta-voz da marca.

No entanto, talvez o mais im-
portante seja mesmo uma correta
adequação. Quando celebridade
e marca têm valores e seguido-
res comuns, os benefícios são
potencializados tanto para uma
quanto para a outra. O quadro 3
mostra dados sobre os estudos de
brand equity feitos no Brasil com
o cruzamento das personalidades
da marca e da celebridade a fim
de verificar o nível de aderência.

Nesse exemplo fica clara a pouca
aderência entre os valores da
marca e da celebridade.

O quadro 4 apresenta dados
da Inglaterra: cruza os valores
dos fãs do jogador de futebol
David Beckham com os leais
usuários da marca Gillette. Ao
contrário do que ocorre na situa-
ção anterior, há uma perfeita
adequação emocional e de ati-
tudes. Tanto os fãs de Beckham

ligação entre esta e o persona-
gem é menos clara e, em última
análise, o retorno sobre os inves-
timentos pode ser reduzido.

Há exemplos onde o uso de
famosos na propaganda camu-
fla totalmente a mensagem do
produto. De um lado, a persona-
lidade pode ajudar no impacto,
mas é bastante comum verificar
a falta de compreensão da men-
sagem, o que pode, em última
instância, inibir as vendas se os
consumidores não assimilarem
os benefícios.

CHAVE PARA o SUCESSO
A base do sucesso está no en-

tendimento completo da marca.
Sem um claro cenário de suas
propostas, de quem são seus con-
sumidores, de como ela se com-

quanto os consumidores da Gil-
lette são muito mais conscientes
da sua imagem e compram com a
confiança dos adventurers.

EVITANDO SURPRESAS
Se a celebridade anuncia

muitas marcas ao mesmo tempo
pode reduzir a ligação entre os
produtos e ela própria. Enquanto
usar pessoas como Pele pode
claramente trazer notoriedade
para a marca, freqüentemente a

para com a concorrência e quais
são suas forças e fraquezas fica
difícil encontrar uma celebridade
adequada ou mesmo determinar
se a utilização de alguém famoso
seria um investimento eficiente.

Finalmente, é importante ter
uma ferramenta que traga conhe-
cimento da celebridade, verifican-
do quais valores empresta para a
marca, buscando uma comunica-
ção que gere envolvimento mas
não mascare a mensagem.
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