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Reforço na credibilidade e maior visibilidade são vantagens de optar pelo uso de celebridades em 
campanhas publicitárias 
 
Para dar prestígio, visibilidade e agregar valor à marca, algumas companhias escolhem as 
celebridades para fazer suas propagandas. Utilizar uma estrela para se comunicar com o público 
interno e externo é um recurso que pode ser vantajoso comercialmente. Contudo, quando a 
pessoa famosa escolhida tem uma vida conturbada ou "pisa na bola" durante a veiculação dos 
anúncios pode ser um tiro que sai pela culatra. De acordo com estudo do instituto de pesquisa 
Millward Brown sobre utilização das celebridades nas propagandas, em termos globais, os 
famosos estão presentes em 12% das propagandas. No Brasil, o nível é ligeiramente menor, da 
ordem de 8%. 
 
Segundo a pesquisa, lançada no ano passado, o uso de celebridades na propaganda está 
crescendo, apesar do investimento, que costuma ser substancialmente maior do que no caso de 
campanhas estreladas por modelos e atores desconhecidos. A análise de mais de 30 mil 
propagandas e comparando os filmes que usam figuras famosas com os que não usam mostra 
que, sem a adequação necessária e sem um papel claro, além de não ajudar a marca, a 
celebridade pode trazer algum impacto negativo. Entre os filmes mais fortes em termos de 
impacto, o estudo indica que 19% usam celebridades.  
 
VALOR. De acordo com o levantamento, um dos principais fatores envolvendo a escolha da 
celebridade é o valor que a celebridade pode agregar à marca usando atributos pelos quais a 
estrela já é conhecida e famosa. Deve-se usar um atributo ligado à celebridade que sirva de ponto 
de apoio para a construção da imagem da marca. Quando a celebridade e a marca têm valores e 
seguidores comuns, os benefícios são potencializados, tanto para a marca como para a 
celebridade, revela o estudo. 
 
É o caso das propagandas do Carrefour estreladas pela apresentadora Ana Maria Braga. Para 
Rodrigo Lacerda, diretor corporativo de Marketing da empresa, a escolha deve-se à sinergia entre 
a marca e a apresentadora e ao fato de Ana Maria se comunicar bem com todos os tipos de 
público. Lacerda revela que esta estratégia dá credibilidade à companhia e aos produtos que 
vende. 
 
"O objetivo ao se contratar uma celebridade é agregar valor a marca. A Ana Maria Braga ajudou o 
Carrefour a ficar mais próximo dos clientes. Os atributos de credibilidade, transparência e 
simpatia da apresentadora trouxeram mais reconhecimento para a marca, reposicionou a empresa 
com o consumidor, deu prestígio e visibilidade", diz. No entanto, frisa que não basta somente 
contratar uma celebridade, mas realizar um conjunto de ações, como estratégia de preço 
agressivo, para reforçar a mensagem da companhia e dar unidade à comunicação. Para o 
Carrefour, Ana Maria também grava vídeos internos de motivação para os funcionários. 
 
APROXIMAÇÃO. Segundo Riccardo Morici, diretor de Marketing da Femsa Cerveja Brasil, que 
freqüentemente usa celebridades em suas propagandas, como Adriane Galisteu e Daniele Winits, 
a técnica é interessante para ser utilizada como forma de aproximar a marca do consumidor. Para 
o executivo, a celebridade personifica os traços da marca, tornando mais fácil para o consumidor 
fixar os atributos e diferenciais do produto. "O perfil da celebridade deve ser próximo ao mesmo 
tempo da marca e do público que a mesma quer atingir. O consumidor tem que se identificar com 
a celebridade ou até mesmo desejar ser como ela", diz. Segundo Morici, o objetivo principal ao 
utilizar uma celebridade é personificar a marca, tentar torná-la mais humanizada e, dessa forma, 
aproximá-la do consumidor.  
 



De acordo com Arnaldo Sampaio, diretor Comercial da AMC Têxtil, que controla marcas de moda 
como Colcci e Sommer, a escolha da modelo Gisele Bündchen,deve-se ao fato de ser uma 
celebridade que evidencia sucesso, beleza e simpatia e isso, completa, avaliza o produto. Ele 
revela que a Colcci queria entrar no mercado internacional. "Gisele é um ícone, perfeita para 
mostrar a marca mundialmente." 
 
"O ideal é que a celebridade tenha o perfil da marca e do cliente. É uma excelente estratégia de 
comunicação e alavanca as vendas. A marca também ganha muita mídia indireta. A empresa tem 
origem no interior de Santa Catarina, em Brusque. Com a utilização de celebridades, passou a ter 
visibilidade nacional e internacional", destaca Sampaio, acrescentando, no entanto, que há riscos. 
"Já utilizamos Paris Hilton (socialite americana) nas campanhas da Colcci. Foi um risco que 
corremos, já que a vida conturbada dela poderia arranhar a imagem da marca." 
 
Propagandas com famosos têm alcance ampliado 
 
Na avaliação de Janaína de Souza, professora de Marketing da Faculdade Moraes Júnior-
Mackenzie Rio, as empresas que optam por celebridades para suas campanhas conseguem atingir 
grande massa de consumidores, visto que as estrelas são pessoas de reconhecimento público, 
pois estão sempre na mídia. Dessa forma, as empresas aumentam a visibilidade de suas marcas. 
 
Para Mari Zampol, vice-presidente de Planejamento da Publicis Brasil as celebridades têm uma 
função magnética. As pessoas adoram saber da intimidade, dos hábitos e das preferências dos 
famosos. Este é o poder da fama. O resultado positivo vem dessa capacidade dos famosos de 
despertar atenção e a curiosidade das pessoas.  
 
"O perfil da celebridade tem que estar em sintonia com a personalidade da marca e total afinidade 
e identificação com o seu público consumidor. Sem essa afinidade, a celebridade pode aparecer, 
ser lembrada, mas não ser associada à marca e aos produtos anunciados. O uso da celebridade é 
uma alavanca para o destaque da marca e produto. O resultado é positivo quando a mensagem 
da marca e produto fica na cabeça do consumidor, não somente a celebridade", informa. 
 
Segundo Mari, contratar uma estrela vende quando a estratégia é construída de maneira correta: 
afinidade com a marca, identificação com o consumidor e credibilidade para comunicação da 
mensagem. Quanto ao cachê, deve ser analisado dentro da estratégia da marca e da análise do 
plano de comunicação, informa. O cachê, segundo a vice- presidente de Planejamento, tem que 
estar coerente com a verba de veiculação, plano de mídia e outros componentes do mix de 
marketing.  
 
Para Janaína, contratar uma estrela vende, e muito. Contudo, o retorno do cachê compensa 
dependendo das outras estratégias. "Se faz necessário entender que não há estratégia isolada 
que resolva tudo, há a necessidade de um composto de ações. O que adianta a empresa pagar 
um imenso cachê e o produto não estar no ponto-de-venda certo?", frisa. 
 
Quando a celebridade pisa na bola, a imagem da empresa pode ficar abalada. Assim, informa 
Janaína, isto deve estar no contrato porque fica claro e com menos riscos. Para Mari, tanto 
celebridade quanto empresa devem se proteger por meio dos contratos. "Atualmente, os 
contratos tentam prevenir e controlar os comportamentos intempestivos. O risco existe, mas é 
possível minimizar analisando-se o comportamento da celebridade, estilo de vida e conversa na 
hora do contrato", conclui. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 22 mar. 2007. Gerencia, p. B9. 


