
Não vou tirar você deste lugar
Excesso de celebridades na propaganda joga grandes marcas na vala comum
e o fiasco da seleção na Copa expõe os riscos da utilização desse recurso
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A sede sem fim pela fama que
acomete mais e mais pessoas no
Brasil pode não ser apenas uma
questão de vaidade. Ser famoso

ou quase, como um ex-Big
Brother - - tornou-se uma ativi-
dade econômica bastante ren-
tável no mundo da propaganda.
Não existe nenhuma estatística
que comprove a tese, mas o
break comercial parece nunca
ter contado com tantas celebri-
dades como nos dias de hoje.
O recurso alcança desde ações
com associação imediata, como a
utilização do ex-piloto Emerson
Fittipaldi para a venda do rastrea-
dor de automóvel Positrón, até
outras mais improváveis, como
o cantor performático Carlinhos
Brown anunciando tubos e cone-
xões Amanco. Ou ainda o cantor
"ex-brega" e agora "cult" Odair
José, recrutado para o lança-
mento do Credicard Citi.

Um levantamento informal nas
edições de Meio & Mensagem

de janeiro até a semana passada
revelou nada menos que 40 men-
ções de campanhas lançadas com
famosos no período. Os registros
estão em matérias nas seções
Campanha e Ficha Técnica, pas-
sando por praticamente todas as
editorias do jornal. Em função
da Copa do Mundo, os jogadores
da seleção foram obviamente o
destaque, respondendo por 12
trabalhos - - Ronaldinho Gaúcho
estrelou sete comerciais. Apenas
entre os dias 6 e 12 de julho, foram
34 campanhas em veiculação na
TV, de acordo com levantamento
do Controle da Concorrência (ver
quadro). Os números absolutos
são pequenos para o universo da
propaganda, mas dão um bom
sinal de como as celebridades
tomaram conta da comunicação
das marcas.

Ivan Pinto, coordenador da
pós-graduação da ESPM, ressal-
ta que o uso de famosos jamais
foi novidade, mas a prática está

Santander adota lei do silêncio
ícone do uso de jogadores

nesta Copa do Mundo, o banco
Santander Banespa foi a empresa
que mais apanhou, literalmente,
da opinião pública em decorrên-
cia do fiasco da seleção brasi-
leira. Até a semana passada, a
instituição ainda sofria atos de
vandalismo em algumas de suas
agências, que, mesmo dez dias
após a eliminação do Brasil, ainda
estavam fartamente decoradas
com imagens dos garotos-pro-
paganda Cafu, Kaká, Roberto
Carlos, Robinho, Ronaldinho
Gaúcho e Ronaldo.

Em fevereiro, o banco defla-
grou sua maior ação publicitária
no País desde a aquisição do
estatal paulista Banespa, em
2000. Criada pela McCann-Eri-
ckson, a campanha não poupou
auto-elogios, posicionando o
Santander como o "melhor banco
do mundo", informação baseada
em uma pesquisa internacional.
O objetivo da iniciativa era tornar
a marca amplamente conhecida
e captar clientes.

Na ocasião do lançamento
da nova linha de comunicação,
o vice-presidente de marke-
ting, segmentos e produtos para
pessoas físicas da instituição,
Armando Pompeu, declarou a
Meio & Mensagem que sua
meta era aumentar a carteira de
correntistas em um ritmo mais
acelerado do que a média da
concorrência. Questionado se a
postura da marca, ao se colocar
como a "melhor", não soaria
arrogante para o público, ele

rechaçou a hipótese.
"Avaliamos esse risco, mas

essa percepção foi quebrada pela
imagem positiva que os jogadores
estão transferindo para a marca",
afirmou Pompeu na ocasião.

A campanha tornou-a, de
fato, bastante conhecida. Resta
saber se a transferência de ima-
gem dos jogadores foi realmente
positiva. A justificativa pela con-
tratação de nada menos do que
seis atletas da seleção estava nos
traços pessoais deles. Roberto
Carlos, por exemplo, passaria a
idéia de força e raça, enquanto
Ronaldinho Gaúcho, a de criati-
vidade. As vaias da torcida, ainda
na Alemanha, mostraram que
não serão bem essas as carac-
terísticas lembradas dos atletas.
Além disso, uma das avaliações
internas do banco foi a seguinte:
a marca realmente ganhou ampla
exposição, mas a campanha não
cumpriu as metas de captação de
clientes esperadas.

Fica agora a dúvida de como
o Santander reverterá a situa-
ção, depois de um tropeço no
planejamento estratégico desse

s

tamanho. E certo que os garotos-
propaganda sairão de cena, como
até mesmo já estava previsto.
Mas o futuro é um mistério. A
instituição estaria estudando
até a substituição da McCann no
atendimento da conta, provavel-
mente por meio de concorrência,
segundo informa uma fonte pró-
xima ao anunciante. Procurado
por M&M, o Santander declarou
que não falaria à reportagem. (AC)

se tornando perigosamente ba-
nal. "A primeira mudança é que
há 20 anos não existiam tantas
celebridades como hoje e muito
poucas justificavam a associa-
ção de sua imagem a marcas ou
produtos", diz o profissional,
que tem longa carreira em cor-
porações como Unilever, Lintas
(atual Lowe) e Interpublic,
além de ter presidido o Con-
selho de Auto-Regulamentação
Publicitária (Conar) e a Asso-
ciação Brasileira de Agências

de Publicidade (Abap).
O acadêmico destaca ainda

que as personalidades do pas-
sado tinham mecanismos de
"blindagem" bem mais eficientes
do que hoje. "Antigamente, era
muito raro vazar, por exemplo,
a notícia de que uma determi-
nada estrela de Hollywood era
gay. Hoje se vê a toda hora na
internet o rosto de uma atriz
famosa colado em imagens por-
nográficas. Por esse motivo, eu
não escolheria nem a dedo, mas

a microscópio, as ocasiões em
que valeria à pena contratar uma
celebridade", acrescenta.

Embora o recurso seja consi-
derado pouco criativo na maioria
das vezes e ofereça riscos, o fato
é que funciona. Caso contrário,
tantos anunciantes não se impor-
tariam em desembolsar quantias
generosas para contratar rostos

conhecidos. Entretan-
to, uma estrela não é

necessariamente ga-



rantia de sucesso de vendas. "As
celebridades não são a panacéia,
na medida em que o simples uso
de alguém famoso não faz com que
o comercial seja uma maravilha",
afirma Márcio Saliby, diretor da
empresa de pesquisa Ipsos-ASI.

De acordo com as melhores
práticas para a utilização eficaz de
uma personalidade como garoto-
propaganda, o ponto principal é a
associação conceituai entre ela e
a marca. "Filmes que conseguem
estabelecer essa ligação têm mais
chance de sucesso e seu efeito é
muito maior", garante Saliby.

Tudo é uma questão de adequa-
ção, avalia Danny Claro, professor
de marketing do MBA e do curso
de graduação em Administração do
Ibmec São Paulo. "Alguns produtos
criam mais facilmente uma relação
emocional com o consumidor,
mas o mesmo não acontece em

Em um set de filmagem que
tenha a participação de grandes
estrelas, seja do cinema, da tele-
visão ou do esporte, as palavras
do diretor "atenção, silêncio, gra-
vando" necessariamente precisam
ser ditas em volume mais alto.
Isso porque dificilmente estarão
por lá poucos convidados, além
da equipe envolvida diretamente
no trabalho de produção. Geral-
mente, a celebridade aparece
para gravar acompanhada de
um séquito: agentes, assessores
de imprensa, representantes do
cliente e profissionais da agência
de publicidade.

Somente pela quantidade de
pessoas, sempre maior do que
o normal, filmar um comercial
estrelado por uma personalidade
já é um desafio para o diretor de
cena. Além disso, ser celebridade
também não significa apenas ter
glamour. Por se tratar de profis-
sionais requisitados, a agenda
de trabalho está sempre cheia e
nenhum deles pode ficar no set
além do tempo previamente es-
tabelecido em contrato, que varia
de quatro a oito horas.

As dificuldades descritas são
inerentes às celebridades, e os
diretores de cena precisam ficar

atentos para que o benefício de
ter um famoso estrelando uma
campanha não se torne um pesa-
delo e acabe aumentando o custo
da produção transferido para a
própria produtora. O diretor da
Bossa Nova Filmes, Júlio Xavier,
lembra que na maioria dos ca-
sos os orçamentos da produção
e do cachê da celebridade são
separados, não havendo o risco
de estrangulamento de recursos
que poderiam ser usados para
aumentar a qualidade da produ-
ção por causa do valor destinado
à remuneração do ator. "Temos
de garantir o orçamento para que
se tenha uma boa qualidade de
produção", afirma Xavier.

Mas Sérgio Amon, diretor da
Zero Filmes, diz que em certos
casos o custo pode aumentar
para que a produção caiba no
horário estabelecido em contrato
com a celebridade. "Uma das
formas de realizar a produção em
menos tempo possível é utilizar
três câmeras, o que encarece um
pouco a produção", explica Amon,
que recentemente trabalhou em
comerciais estrelados por Gisele
Bündchen e Ronaldinho Gaúcho.

Ele justifica a necessidade de
mais câmeras em decorrência do

seu estilo de trabalho. "Sempre
procuro otimizar ao máximo o
tempo para filmar novas cenas,
que servem como material extra
uma opção a mais", declara.

A fim de evitar problemas
durante a gravação e conquistar
a confiança da celebridade, a di-
retora da Maria Bonita Filmes, Lô
Politi, preocupa-se com a questão
da organização. Antes de começar
a gravar com a personalidade, a
profissional procura ensaiar com
dubles. Assim, quando a persona-
lidade se apresenta no set tudo já
está pronto. "Na hora de gravar
acabo me atendo mais à interpre-
tação do que a outros aspectos
da produção, que já devem estar
resolvidos", revela Lô.

Com 18 anos de experiência
em direção de comerciais, o dire-
tor da Cine, Clóvis Mello, destaca
que nunca teve problemas com
celebridades no set de filmagem
por um detalhe muito simples: não
bajula o famoso. "São profissionais
que vivem uma rotina de gravação
frenética em emissoras de TV. Se
o diretor não o trata com uma
pessoa normal, corre-se o risco de
irritá-lo, o que traz problemas para
a produção", conclui Mello.
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outras categorias. Nesses casos,
uma celebridade pode ser bem
utilizada, desde que tenha perti-
nência", diz.

DESTINO INCERTO
Na balança de prós e contras,

vale pesar o imponderável como
fator de alto risco. Um bom exem-
plo foi a trágica morte do humo-
rista Cláudio Besserman Vianna,
o Bussunda, vítima de um infarto
fulminante em plena cobertura da
Copa do Mundo pelo programa
global Casseta & Planeta. A cerveja
Antarctica, da Ambev, que utilizava
sua imagem nas campanhas, foi
levada a produzir um comercial
de despedida para o ator. De agora
em diante, o anunciante trabalhará
apenas com sua outra estrela, a
atriz Juliana Paes.

Se no âmbito dessa fatalidade
a marca sai com a imagem ilesa, o
mesmo não pode ser dito das inú-
meras empresas que apostaram no
ufanismo cego dos consumidores
diante dos "craques" do escrete na-
cional. O caso mais emblemático,
sem dúvida, foi o do Santander/Ba-
nespa, que contratou meia seleção
brasileira para estrelar sua mais
recente campanha (ver box).

O time do técnico Carlos Al-
berto Parreira - - que igualmen-
te brilhou em um par de filmes

- ofereceu ao telespectador uma
overdose de exposição não só no
noticiário esportivo, mas também

no intervalo comercial. Ronaldinho
Gaúcho superou qualquer rival:
o jogador do Barcelona pôde ser
visto batendo bola em um posto
de gasolina, em forma de picolé em
uma padaria ou correndo atrás de
um desodorante na TV.

Essa superexposição também
pode produzir um efeito bastante
negativo para o anunciante. Ce-
lebridades que aparecem demais
em propaganda, mesmo que de
produtos de diferentes categorias,
acabam causando um efeito de
"desatribuição" - o consumidor
não sabe mais o quê, afinal, o
esportista X ou a modelo Y está
anunciando, explica Saliby. "O ex-
cesso de aparições na mídia acaba
reforçando apenas a imagem da
celebridade, ofuscando o produto",
acrescenta Danny.

Um saldo que pode ser tirado do
exagero de campanhas com celebri-
dades na mídia brasileira é o fato de
que as empresas têm apostado mais
em campanhas táticas, em detri-
mento de uma estratégia de longo
prazo. O uso de gente famosa em
ações de oportunidade, como Dia
das Mães, sempre foi um recurso
natural. Mas agora parece ter ficado
generalizado, até para o lançamento
de novas marcas. "Apenas o en-
dosso de uma personalidade não
funciona mais. As empresas não
podem deixar de lado uma visão
de longo prazo ao recrutar uma
celebridade", diz Ivan Pinto.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1217, p. 24-25, 17 jul. 2006.




