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PELA PRESIDENTE
O Magazine Luiza escala sua
principal executiva como
garota-propaganda,uma estratégia
consagrada - - e arriscada
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ofertas e promoções de alguns produtos
num modelo muito semelhante ao utiliza-
do por outras cadeias do varejo. Mesmo o
uso de celebridades foi pouco utilizado nas
peças publicitárias da rede. Uma das pou-
cas ousadias foi a contratação do humoris-
ta Renato Aragão para urna campanha de
Natal, há três anos. A aposta em Luiza co-
mo garota-propaganda leva em conta seu
fenomenal carisma. "Ela é notável, inte-
ressantíssima, é o espírito da empresa", diz
o publicitário Washington Olivetto, dono
da agência W/Brasil e criador de uma das
mais bem-sucedidas campanhas com pre-
sidentes de empresa no país — na década
de 80, ele escalou o executivo escocês Ste-
phen Kenneth para fazer propaganda do
uísque Teacher's. Para especialistas em va-
rejo, Luiza carrega um conjunto de valo-
res éticos que são imediatamente percebi-

dos pelos consumidores, é autêntica e co-
loca emoção em tudo o que diz e como
diz. "O setor está precisando de inspira-
ções e valores como os que ela personifi-
ca", diz Marcos Gouvêa de Souza, dire-
tor-geral da consultoria Gouvêa de Souza
& MD. O Magazine Luiza não comenta
oficialmente a campanha, mas executivos
da empresa confidenciaram a EXAME que
o uso da imagem da presidente pretende
transmitir credibilidade ao consumidor,
principalmente aquele que ainda não tem
cartão de crédito. A idéia é atrair o clien-
te que não consome, não gosta de usar car-
tão ou acha que não tem condições de tê-
lo. A estratégia também é uma forma de a
rede se diferenciar em relação às concor-
rentes que já têm cartão próprio e fazem
propaganda em massa. O objetivo é refor-
çar o conceito de que Luiza, como presi-

Use com moderação
Publicitários recomendam muita cautela no uso de presidentes
e donos de empresa como garotos-propaganda. Conheça
algumas vantagens e riscos desse tipo de estratégia

VANTAGENS

• Um presidente carismático confere
uma imagem simpática à empresa
e ao produto

• A publicidade funciona como uma
espécie de certificado de garantia
do produto

• Humaniza a relação entre
a empresa e o consumidor

RISCOS

• O executivo pode trocar de empresa
ou deixar o comando e comprometer
a imagem do produto

• O carisma que o executivo desperta
no convívio pessoal nem sempre é
transmitido à publicidade

• Esse modelo de publicidade limita
a criatividade na política de
comunicação da empresa

sídentes de empresa como garotos-propa-
ganda é uma tática de publicidade bastan-
te conhecida, mas usada com parcimônia
no mundo dos negócios. Em primeiro lu-
gar, porque são poucos os executivos e
empresários que conseguem juntar as qua-
lidades necessárias — carisma, empatia
e identificação com a imagem da empre-
sa — e tornar-se, ao mesmo tempo, sedu-
tores e pertinentes aos olhos dos consu-
midores. E, em segundo lugar, porque a
formula, mesmo quando bem emprega-
da, pode tornar-se uma camisa-de-força
para o anunciante. "Pegar um presidente
ou dono de empresa como garoto-propa-
ganda significa deixar pouca liberdade
para a criação das estratégias de comuni-
cação da empresa", diz David Laloum, di-
retor de planejamento estratégico e inte-
ligência de mercado da Young & Rubi-
can, agência da Casas Bahia, o principal
concorrente do Magazine Luiza.

HÁ CINCO ANOS, A COMPANHIA aérea TAM
viu-se metida em um beco sem saída com
a morte de seu fundador. Rolim Amaro,
em um acidente de helicóptero. Além de
traçar as estratégias da empresa, o coman-
dante Rolim, corno gostava de ser chama-
do, era a personificação da TAM.-Cum-
primentava pessoalmente os passageiros
à porta do avião, estrelava a publicidade
da empresa e criou o célebre tapete ver-
melho estendido na porta dos aviões. Seu
carisma ajudou a TAM a sair ilesa de epi-
sódios críticos, como o acidente aéreo que
matou 99 pessoas nos arredores do aero-
porto de Congonhas, em São Paulo, em
1996. A morte do comandante abriu um
vácuo na imagem da empresa e, mesmo
na posição de maior companhia aérea bra-
sileira, a TAM nunca mais teve uma co-
municação de impacto como a dos tem-
pos de Rolim. "Pouco antes de morrer, o
comandante percebeu que a empresa era
muito dependente de sua presença e come-
çou a fazer mudanças. Contratou executi-
vos profissionais e iniciou o processo de
sucessão, mas não teve tempo de concluir
o projeto, previsto para durar quatro anos",
diz o consultor Renato Bernhoeft. "O re-
sultado foi que a TAM se tornou órfã do
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dente da empresa, faz a
propaganda para mos-
trar que ela realmente
acredita no produto.

O uso de donos e pre-

Magazine
Luiza: estréia
nos cartões
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fundador. Hoje a situação está
resolvida, mas ele continua um
personagem forte."

O exemplo mais recente de
presidente garoto-propaganda
na publicidade brasileira sin-
tetiza tanto as virtudes como os riscos des-
sa estratégia. Em 2001, o executivo An-
tônio Maciel Neto, então presidente da
Ford e hoje presidente da Suzano Papel e
Celulose, foi alçado) ao status de celebri-
dade ao protagonizar uma série de cinco
comerciais da montadora exibidos até mea-
dos de 2003. Diferente-
mente de Luiza Trajano e
Rolim, que além de execu-
tivos se confundem com a
história da empresa e o ne-
gócio em si, Maciel era um
executivo contratado que
nem sequer tinha uma lon-
ga carreira na montadora.
Engenheiro mecânico de
formação, ele havia traba-
lhado na Petrobras e em al-
gumas empresas privadas
antes de dirigir a Ford. Na época, a com-
panhia passava por uma situação difícil,
com contínuas quedas nas vendas. Nos co-
merciais, Maciel convidava o motorista a
testar um carro e pagava 100 reais caso ele
optasse por um modelo da concorrência.
A inspiração vinha do mitológico execu-
tivo americano Lee lacocca. que tirou a
Chrysler do buraco na década de 80 e tor-
nou-se garoto-propaganda da empresa.

Na época da campanha, Maciel era o
único brasileiro a comandar uma mon-
tadora no país. "Achamos que ele trans-
mitia crença na qualidade da marca Ford,
era bonito, falava bem, tinha estampa.
Maciel conseguiu expressar os valores

da montadora aos consumido-
res", diz André Gustavo Soa-
res, diretor de negócios Ford
do Brasil na agência JWT. Da
mesma forma que aconteceu
com a Chrysler de lacocca, a

campanha coincidiu com uma série de
lançamentos — como o novo Fiesta e o
EcoSport, um carro de conceito inova-
dor na época que rapidamente caiu no
gosto do consumidor. O resultado foi
uma surpreendente virada na Ford, com
crescimento de 40% nas vendas e au-

mento de participação de
mercado de 6% para 10%.
A Ford tornou-se a mon-
tadora mais lucrativa do
país. "A campanha foi um
sucesso", diz Soares. Ma-
ciel encerrou a participa-
ção nos comerciais em
2003, ao assumir uma das
vice-presidências da em-
presa em Detroit. Mas sua
imagem continuou forte-
mente ligada à Ford do Bra-

sil. Tal situação tomou-se um problema
no momento em que ele decidiu deixar a
Ford e assumir o comando da Suzano.
"Esse é um dos riscos que se corre em
campanhas como essa", diz Soares, da
JWT. A própria Chrysler nos Estados Uni-
dos chegou a passar por uma situação
constrangedora quando lacocca disse em
uma entrevista que a fase mais importan-
te de sua carreira foram os anos em que
trabalhou como executivo da Ford. Dife-
rentemente de personagens criados na pu-
blicidade, pessoas de carne e osso como
lacocca são sempre imprevisíveis. •

Com reportagem de Julia Zillig

Campanha da
Ford marcou
a virada da
empresa —
mas a estrela
trocou de
emprego

Maciel no
anúncio da
Ford: no rastro
de lacocca
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