
ter estes dois ícones da beleza personifican-
do a imagem de uma marca? O trabalho dos
garotos e garotas-propaganda é tão antigo
quanto o surgimento do comércio. Atrizes
hollywoodianas, como a americana Ava
Gardner e a italiana Píer Angeli, protagoni-
zaram campanhas publicitárias para marcas
de sabonetes nos anos 50. Naquela época, a
indústria de marketing já apostava alto no
poder de sedução que os famosos têm so-
bre os consumidores. Apesar de a fórmula
estar pronta e ser utilizada há décadas, há
quem prefira seguir na contramão e escre-
ver a história de uma marca com a própria
imagem.

Nada de Giseles ou Gianecchinis, o
sucesso também pode ser alcançado por
empresários que colocam a mão na massa
e dão a cara a tapa, estampando o material
publicitário e fundindo o negócio e a pessoa
em uma só imagem.

O consumidor pode não saber o nome
de Silvio Ferreira, mas tem certeza de que o
conhece de algum lugar. É quase impossível
não notar o rosto do empresário, impresso
em um imenso outdoor que cobre boa parte
da fachada da loja das Ópticas Ipanema, na
esquina da Avenida Francisco Glicério e Rua
Benjamin Constant, no centro de Campinas.
"Eu represento a ótica aonde quer que eu
vá", afirma.

Silvio Ferreira, sócio-proprietário da rede
de óticas Ipanema, abriu a primeira loja em
1981, em Indaiatuba, e de lá comandou a

expansão de seus negócios. A função de ga-
roto-propaganda só foi exercida em 1990,
ano em que fincou a primeira bandeira da
marca em Campinas. "Foi uma sugestão
de meu publicitário. Ele achou que daria
maior credibilidade e publicidade à em-
presa", lembra.

A rede conta atualmente com lojas em
toda a região e a imagem de Silvio está em
todos os produtos que levam a logomarca da
empresa. Banners, flyers, outdoors, sacolas,
propagandas em revistas, jornais, televisão
e até nos estojos que os clientes recebem
para guardar os óculos. "A imagem do ga-
roto-propaganda foi fundamental para fixar
a marca no mercado", analisa.

Polvühando a fama
O nome Dalmo Peres pode não lembrar nin-
guém em especial, mas ele é um dos empre-
sários mais conhecidos da cidade. Dalmo é
Daltony, personagem com pinta de homem
do Interior que estampa as embalagens dos
biscoitos de polvilho produzidos em sua fá-
brica, próxima ao Aeroporto de Viracopos.
"Fui garoto-propaganda de muitas marcas
e pensei que, se um dia tivesse meu próprio
negócio, eu seria a cara dele", lembra.

Mineiro de Ibiá, Peres, que também é
ator e inventor, lembra com orgulho o fato
de ter sido o profissional que fez o maior
número de propagandas em todo o País, em
1983. "Eu era muito famoso naquela época
e fiz diversos comerciais", lembra. Morando
em São Paulo, o então ator entrou para o
ramo alimentício ao abrir em Campinas,
em 1984, uma loja de pães de queijo no
Cambuí. "Passei por Campinas a caminho
de Mogi Mirim, para gravar com a Xuxa o

filme Fuscão Preto. Gostei da cidade e voltei
para cá no ano seguinte".

Dalmo só fixou residência na cidade em
1990 e, após o fechamento da loja, partiu
para os biscoitos de polvilho e retornou ao
mundo dos garotos-propaganda. "Queria
que o biscoito tivesse a imagem e o sabor
daqueles feitos na roça. Queria que lembras-
se a minha infância em Minas", explica. Para
alcançar a meta, o empresário se deixou fo-
tografar vestido de sertanejo e busca o sabor
que considera como ideal nas receitas da
família. "Fiz a foto há dez anos e ela transmite
a idéia de Interior. O sabor, não paro de pes-
quisar. Atualmente, meu produto tem 70%
do sabor de um biscoito feito em casa."

Nas ondas do radio
Quem sintoniza a Rádio CBN pelas manhãs
já ouviu pelo menos uma vez o bordão: "Eu,
Poli, garanto". A voz de galã de novela das
oito é de C. R. Poli, proprietário e locutor
do comercial da Polibreq, empresa especia-
lizada em freios que mantém há 17 anos
na cidade. No ar desde 2000, o empresário
virou garoto-propaganda depois que sua
voz foi elogiada por amigos durante uma
entrevista para uma rádio local. 'Achei que
fosse brincadeira, mas acreditei nos elogios
e gravei o comercial", lembra.

Um ano depois de marcar presença
nas ondas do rádio, Poli passou pela tele-
visão, mas não se adequou ao veículo de
comunicação. "Então resolvi ficar apenas
com o rádio", conta. E no rádio a carreira
do garoto-propaganda vai muito bem. "O
personagem do rádio acaba dando o aval

isele Bündchen ou Reynaldo Gianec-
chini? Que empresário não gostaria de

para a marca. Virou sinônimo de freio",
comemora.





o nome de Gabriela Camargo. A paixão pelo
nome era tanta que ela registrou-o como
marca e passou a trabalhar como consultora
de moda da empresa recém-criada. Aos 36
anos, veio a notícia de que estava grávida.
E de uma menina.

Cidinha deixou a consultoria de lado e
partiu para o comércio, inaugurando em
Bauru, no ano de 1999, a primeira loja da
rede Gabriela Camargo. A menina, além de
levar o nome da loja, virou garota-propagan-
daesímbolodamarca.QuempassapelaRua
Conceição, em Campinas, ou pela Avenida
Carlos Botelho, em Piracicaba, fatalmente irá
topar com a foto de Gabriela, uma menina
que usa os sapatos altos e as bolsas da mãe.
'A imagem da marca é a da mulher que des-
de criança quer ficar bonita", explica.

Ávida profissional de Gabriela começou
cedo. Aos 2 anos, já estrelava a primeira cam-
panha publicitária. "Eu tentava dirigir a cena,
mas aproveitamos muito da espontaneidade
dela", conta a mãe orgulhosa. Cidinha tam-
bém é a fotógrafa exclusiva de Gabriela. "Ela
não trabalha com outra pessoa. É uma con-
fiança que só existe entre mãe e filha".

Hoje, com 10 anos, a menina tem uma ro-
tina profissional digna de uma modelo. Por

ano, ela fotografa para três folhetos publici-
tários, três outdoors e grava três comerciais
para a televisão. O cachê a mãe não revela,
mas conta que ela faz parte da sociedade
da empresa.

Celebridades de rótulo
Querendo ou não, os garotos-propaganda
desfrutam de uma posição de verdadeiras
celebridades. "Quando estou em algum
evento, ouço que sou 'o cara da loja'. Fico
feliz por carregar o nome Ipanema comigo",
conta Silvio Ferreira. Não raramente, ele se
volta às pessoas que o param na rua ou vão
à loja para cumprimentá-lo. "Não me acho
famoso, sou apenas popular. Gosto de aten-
der o público e até dou autógrafos."

Dalmo Peres mede sua popularidade nas
ruas. 'As pessoas me reconhecem e muitas
até pedem autógrafo", diverte-se. Alvo de
análise de estudantes de marketing, Dalmo é
freqüentemente convidado a falar sobre sua
estratégia para acadêmicos. "Eles querem
saber como elaborei a minha campanha e
por que deu certo."

Mesmo sem mostrar a imagem na mí-
dia, o empresário C. R. Poli não escapa do
assédio dos fãs. "Se estou em lugar público
e alguém ouve a minha voz, acabo sendo
reconhecido", conta. Com uma postura

profissional em relação à identidade que
criou no rádio, o empresário prefere não
dar autógrafos. "Não sou artista e não dou
corda a quem pensa assim. Procuro trans-
mitir a imagem de alguém que batalha pelo
negócio."

Apesar dos esforços, Poli não escapa da
fama que sua voz carrega. O empresário
conta que passa por situações engraçadas
quando diz seu nome em público. "Outro
dia, estava em uma loja e me ouviram fa-
lando. Não sossegaram enquanto não falei
o texto da rádio", diverte-se.

Gabriela Camargo é a celebridade da es-
cola que freqüenta, mas, segundo a mãe, a
menina não tem postura de estrela. "Crio mi-
lha filha como qualquer criança. Não deixo
que a fama lhe suba à cabeça", avisa a mãe
da menina, a empresária Cidinha Silva.

A popularidade de Gabriela vai além
dos muros da escola. "Quando vem à loja,
as clientes fazem questão de falar com ela.
Outro dia, a reconheceram em uma lancho -
nete em Piracicaba", comenta. Com toda a
fama e a experiência na frente das câmeras,
Cidinha diz que a filha é tímida. Nem para as
lentes de Metrópole, quis posar. "Ela gosta
do trabalho e do reconhecimento que ele
gera. Mesmo assim, ela não deixa de
ser apenas uma menina."

empresária Cidinha Silva sempre so-
nhou em ter uma filha e dar à criança
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