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A atriz Angelina Jolie que ganha US$ 12 milhões, mais incentivos de acordo ao 
desempenho, para ser o rosto da marca de roupas St. John Knits International  
 
Quanto vale uma celebridade? As agências de publicidade não sabem como calcular 
realmente o valor em dólar das estrelas. Os agentes de talentos em Hollywood não 
são de grande ajuda: representam os interesses das estrelas. Surge, então, uma 
nova safra de consultores prometendo aos clientes empresariais acabar com parte 
do mistério.   
 
Um punhado desses intermediários, entre os quais a Platinum Rye, Creative License 
e Davie Brown Talent, já opera em Los Angeles, Las Vegas e Nova York. Seu apelo 
junto aos publicitários: fornecer toda a informação necessária para fechar os 
melhores acordos. As empresas acompanham os preços de mercado das 
celebridades (precisos, pelo menos, até o próximo escândalo). Também oferecem 
pesquisas para determinar que estrelas são realmente influentes - e quais são 
apenas celebradas. Trabalham em troca de remuneração mensal ou de uma 
porcentagem do acordo. Os consultores negociam de tudo, desde aparições em 
eventos de empresas até a participação em campanhas de abrangência nacional de 
marcas como Coors, Pepsi, Chevy e AT&T.   
 
Uma das vantagens desses pequenos negócios é que são comandados por pessoas 
próximas às restritas indústrias da música e cinema.   
 
"Pense em cenas de Entourage (um programa da HBO)", diz John Osborn, 
presidente e executivo-chefe da BBDO Worldwide, uma agência de publicidade 
controlada pelo Omnicom Group . "Se eu fosse pegar um telefone e ligar para uma 
agência, não teria idéia se estão me dando o preço certo ou se estou falando com a 
pessoa certa; preciso de alguém que possa navegar nesse mundo."   
 
Ainda mais importante: as firmas, às vezes, podem mudar o equilíbrio de poder 
entre as grandes estrelas e grandes marcas. Pode ser algo tão simples como 
apenas dar anonimato.   
 
Quando a BBDO decidiu que queria os músicos Lars Ulrich e James Hetfield, do 
Metallica, para um anúncio da America Online (AOL), a Platinum Rye iniciou as 
negociações sem mencionar o nome da provedora de internet. Quando agentes de 
talentos ouvem o nome de uma marca proeminente, começam a ver cifrões, diz 
Osborn. "Precisa-se de alguém que possa jogar duro."   
 
Essas consultorias também trouxeram uma nova virada ao famoso grande trunfo de 
Hollywood, a guerra de preços. Agora são as celebridades que fazem as ofertas. A 
Molson Coors Brewing procura uma música folk para sua próxima campanha, 
segundo fontes próximas, mas não quer pagar as altas somas necessárias para 
licenciar uma música já existente de nomes como John Fogerty, Stephen Stills ou 
Bob Dylan.   
 
Então, a Coors, sua agência de publicidade DraftFCB e a Creative License 
convidaram artistas renomados para apresentar uma possível música. O cliente 
recebe uma música de um grande compositor e o artista, além do pagamento, 
recebe um impulso promocional. Que artistas estudam a propostas? John Fogerty, 
Stephen Stills e Bob Dylan, para citar apenas três.   
 
Quando a questão é calcular o preço justo para trabalhos mais tradicionais, as 
agências podem ter acesso a vastas informações sobre acordos recentes. Também 
têm acesso a informações pessoais, como quais causas interessam às estrelas. 
Quando a Creative License abordou a cantora Sheryl Crow para usar sua música 



"Every day is a winding road" para a Subaru no ano passado, os executivos já 
foram sabendo que Crow tem forte interesse por assuntos ambientais. Os 
representantes mostraram-lhe as fábricas com baixo índice de desperdício e 
falaram sobre o compromisso ecológico da empresa. Ela aceitou o acordo.   
 
Mensurar a influência de uma celebridade, certamente, é tanto uma arte como uma 
ciência. O método tradicional de avaliar a popularidade das estrelas, conhecido 
como "Q Score", não ajuda a revelar até que ponto elas poderiam persuadir os 
consumidores a comprar. O ator Will Ferrell, por exemplo, é engraçado e Angelina 
Jolie, é linda, mas uma empresa pode se perguntar se alguém levaria a sério o 
apoio de ambos a algum produto.   
 
A Davie Brown Talent, também controlada pela Omnicom, pesquisa cerca de 1 mil 
pessoas para calcular o apelo relativo e influência de mais de 1,5 mil celebridades. 
Tom Hanks e Oprah Winfrey são as duas mais influentes.   
 
Embora a maioria das pessoas goste mais do comediante Ferrell do que de Jolie, 
ela é mais persuasiva, segundo a pesquisa. Atualmente, Jolie ganha cerca de US$ 
12 milhões, mais incentivos de acordo ao desempenho, para ser o rosto da marca 
de roupas St. John Knits International.   
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