
Q
uer pagar quanto? Nunca o
bordão da Casas Bahia, tantas
vezes repetido pelo garoto-
propaganda Fabiano Augusto,

esteve tão em voga. No final de maio
passado, Fabiano Augusto trocou de
camisa e assumiu o papel de convidar
o prezado consumidor a conhecer as
ofertas da concorrente Colombo, re-
de de varejo do Sul que, com fatura-
mento de R$ 1,2 bilhão em 2006, tem
ousados planos de crescimento na re-
gião Sudeste do país. A intenção é in-
vestir R$ 16 milhões este ano para am-
pliar em mais vinte lojas a sua posição
no estado de São Paulo, onde conta
hoje com uma rede de 64 lojas de um
total de 338 e que responderam, no
ano passado, por 15% do seu fatura-
mento. A meta este ano é de um resul-
tado de R$ 1,4 bilhão, musculatura
que virá dessa presença no maior mer-
cado de consumo do país.

E se não bastasse levar Fabiano Au-
gusto, a Lojas Colombo entregou sua
verba de marketing para a agência
paulistana Fala!, que tem no comando

Troiano lembra ainda um termo
muito usado no futebol, o vira-casaca,
para exemplicar que o brasileiro é aves-
so a esse comportamento. Tanto que,
muitas vezes, continua vendo o garo-
to-propaganda como da outra rede
sem prestar a atenção no novo comer-
cial. Ele cita o caso da top model Gisele
Bündchen, que continua sendo vista,
por muitos e em pesquisas de mercado,
como garota-propaganda C&A, mes-
mo quando anuncia produtos Nivea e
de outras marcas.

Foi o caso, por exemplo, do ator Car-
los Moreno, que depois de 26 anos à
frente das campanhas de BomBril, cria-
das no início pela agência de publicida-
de DPZ, e desde 1986 pela W/Brasil, de
Washington Olivetto, migrou para a Fi-
ninvest a convite da QG Propaganda, e,
um ano depois, voltou para a BomBril.
Hoje, ele é a estrela dos comerciais da lã
de aço ao lado de Pelé e Nelson Ned. O
próprio Moreno diz que nunca deixou
de ser o garoto-Bombril. Isso é verda-
de, atesta Troiano,"pois sua imagem es-
tá diretamente vinculada ao produto,

Ser garoto-propaganda de sucesso pode criar relação
tão forte com a marca que não se extingue mesmo
depois de encerrado o contrato l Por Carlos Franco

Alan Barros, ex-diretor de Marketing
da Casas Bahia. Esse convite ao con-
fronto pode dar resultado, mas espe-
cialistas em estratégias de imagem co-
mo Jaime Troiano, da Troiano Consul-
toria de Marcas, põem em dúvida as
duas contratações. "A rede está cha-
mando para o confronto direto a Ca-
sas Bahia, que é líder de mercado, e
nem sempre o público é simpático a
esse tipo de troca de camisa de um ti-
me. A Lojas Colombo tem uma histó-
ria de solidez no Sul que deveria usar
como credencial para avançar em no-
vos mercados, em vez de usar ícones e
estratégias de um concorrente."

e qualquer tentativa de outra empresa
corre o risco de não ser assimilada. Era
como se o garoto-propaganda da lã de
aço, naquele momento, estivesse preci-
sando de crédito, mas sem deixar de ser
aquele que estabeleceu relação de cum-
plicidade com a dona de casa quando
fala de material de limpeza".

O exemplo mais rumoroso de troca
de camisa, no entanto, se deu com o
cantor e compositor Zeca Pagodinho,
que em setembro de 2003 esteve à fren-
te da bem-sucedida campanha de lan-
çamento da cerveja Nova Schin pela
agência Fischer e, no verão seguinte,
surgiu pelas mãos da África de Nizan



Guanaes em comercial da Brahma.
Nessa ação, ele cantava: "Fui provar ou-
tro sabor, eu sei, mas largo o meu amor,
voltei". O grupo ituano Schincariol, por
meio da Fischer, entrou com ação na
Justiça e fez prevalecer o contrato que
tinha com Pagodinho, de setembro de
2003 a setembro de 2004. O comercial
foi retirado do ar, por ordem judicial, e
Pagodinho só voltou a ser o garoto-pro-
paganda da Brahma após esse período.
Agora, está no ar com a campanha Ze-
ca-feira, uma forma que a Brahma en-
controu de estimular o consumo de
cerveja às quartas-feiras, considerado
o dia mais fraco de venda da bebida,
mesmo que, em cidades como São Pau-
lo, sejam servidas fartas feijoadas.

O episódio Pagodinho acabou por
fazer com que outras empresas abris-
sem mão de garotos-propaganda que
haviam se tornado a imagem de seus
produtos e serviços. Foi o caso da Em-

bratel, que dispen-
sou Ana Paula Aró-
sio depois de quase
quatro anos de
campanhas no ar
pelo 21, e do Uni-
banco, que abriu
mão do famoso
casal, criado na
agência W/Brasil,
e optou por ani-
mação, comanda-
da pela agência de
p u b l i c i d a d e
F/Nazca, que tem
no comando da
criação o carioca
Fábio Fernandes.

Já a Almap/BBDO e a Antarctica, ou-
tra marca da AmBev como a Brahma,
monitoram direto a atriz Juliana Paes,
desde que ela passou a personificar o
slogan da marca, o BOA. Explica-se:
em convenção e festa da Schincariol,
onde compareceu a convite de amigos
de Niterói, onde nasceu, a atriz foi fla-
grada bebendo a cerveja concorrente.

O que, para a exposição de uma mar-
ca, é um péssimo negócio.

Troiano lembra ainda o fato de José
Valien, de 59 anos, o baixinho da Kai-
ser, ter ficado sem emprego quando
dispensado das campanhas da cerveja-
ria até ser trazido de volta no fim do
ano passado pelas mãos da Fischer, que
havia perdido a conta da Nova Schin
para a Famiglia, de Atila Francucci —
seu ex-vice-presidente de criação —,
mas que, em contrapartida, acabou por
conquistar a Femsa, levando Kaiser e
Sol. Fabiano Augusto teve mais sorte
de arrumar emprego novo, mas trocou
de camisa. O bordão "quer pagar quan-
to?" parece que teve finalidade. Troia-
no, porém, critica essa prática, e lem-
bra que, no Brasil, campanhas compa-
rativas não são usadas como nos Esta-
dos Unidos, porque a tendência do
consumidor local é de torcer pelo pro-
duto que está sendo comparado.

O uso de celebridades na propagan-
da, porém, cresce em todo o mundo,
apesar dos custos e dos riscos. De acor-
do com o banco de dados da Millward
Brown, em termos globais os famosos
estão presentes em 12% das propagan-
das. No Brasil o nível é ligeiramente
menor, da ordem de 8%. No Japão é o
mais alto, 23%, e ganhou, na última se-
mana de maio, mais um rosto, o da
Miss Universo Riyo Mori, que desban-
cou o favoritismo da brasileira Natália
Guimarães, de 22 anos, que ficou em
segundo lugar nesse concurso realiza-
do na Cidade do México e patrocinado
pelo milionário americano Donald
Trump. E se o assunto é celebridade, a
pergunta pode parecer óbvia: "Vai pa-
gar quanto?". Olivetto garante que no-
mes como o de Pele associados a um
produto como BomBril é coisa que não
tem preço. Dá resultados à marca. Afi-
nal, essas celebridades emprestam seu
prestígio e seu estilo de vida a esses pro-
dutos. Mesmo quando viram a casaca.
E aí, a decisão e o julgamento ficam em
poder do público.
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