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Modelos famosas, estrelas de televisão e de cinema, atletas e jogadores de futebol de 
destaque estão perdendo espaço na Publicidade?  

É isso mesmo, embora nem todos sejam atingidos por esse fenômeno. Vamos explicar isso um 
pouco melhor: as celebridades, de modo geral, estão perdendo espaço na propaganda. Ainda 
não estão perdendo dinheiro, mas certamente já sentiram o mercado diminuir. E não há um 
único motivo, e sim vários.  

As pessoas cultas e instruídas estão ficando mais críticas e as fórmulas de publicidade 
convencionais, que utilizam celebridades para apresentar um produto, não funcionam mais. 
Esse público é mais exigente e quer ver anúncios mais verdadeiros. Eles sentem que os 
publicitários e anunciantes que ainda recorrem a essas fórmulas fáceis estão insultando a sua 
inteligência. Se a agência e o cliente realizarem uma pesquisa básica, perceberão claramente 
que o consumidor consciente deseja ver algo mais real, mais natural e mais verdadeiro, com 
um leve toque de bom humor. Um exemplo: a campanha da Dove deixou de exibir modelos 
famosas para mostrar mulheres verdadeiras, com suas celulites e outros “defeitos”. Ou seja, 
foi realizada com esses dois elementos: realidade e bom humor. 

Os mais esclarecidos se identificam com esse tipo de mensagem e até aceitam alguma 
celebridade, desde que sua inteligência seja respeitada. Se a empresa contrata a Gisele 
Bündchen, a imagem dela deve ser utilizada com pertinência, pois esses reconhecem que ela é 
a the best of the world e admiram seu trabalho. Assim, quando ela aparece em desfiles e 
outras atividades, está sutilmente endossando um produto, pois, ao fazer isso, o publico 
entenderá que vale a pena considerar determinada marca, já que ela tem condições para 
pagar o cachê cobrado por Gisele. Portanto, a questão é a pertinência, e não necessariamente 
usar celebridades nas campanhas.  

Podemos afirmar que essa tendência iniciou-se nos mercados mais avançados do chamado 
Primeiro Mundo e está atingindo, neste momento, o topo da pirâmide dos consumidores no 
Brasil e no restante da América Latina. Por aqui, ainda não afetou os produtos que são mais 
voltados para as classes populares. Muitos atores, atrizes, jogadores de futebol e celebridades 
diversas têm muito espaço junto a produtos para as classes mais baixas. No entanto, esse é 
um fenômeno que deve migrar, com o passar do tempo, para todas as camadas.  

As empresas de marcas e produtos populares devem fazer um exercício simples: entrevistar 
jovens de 14 ou 15 anos dentro das famílias mais pobres e procurar captar sua visão de 
mundo, de marcas e de consumo. Esse tipo de jovem identifica-se com marcas, padrões de 
consumo e produtos que supostamente são dirigidos para as classes A e B. Isso é um 
indicativo de mudança cultural da população mais simples: o pai e mão ainda se sensibilizam 
com uma modelo ou artista de TV recomendando um produto, mas seus filhos já acham que 
isso é manipulação e não dão crédito a propaganda com esse tipo de enfoque.  

Essas crianças e adolescentes, conforme temos visto em pesquisas de marcas, não se 
identificam com os gostos e preferências de seus pais. Ao contrário, eles se identificam, em 
termos de gosto e de preferências, com jovens de outros países e de classes mais abastadas.  

Uma das influências para que isso ocorra é a internet. Quanto mais o consumidor 
desfavorecido navegar, mais sua visão do mundo e da publicidade em geral deverá se alterar 
também. È só uma questão de tempo, pois tudo muda o tempo todo no mundo!  



A web democratiza a informação e o conhecimento e, com isso, favorece as mudanças. Antes, 
as pessoas tinham apenas de um a quatro canais de televisão para assistir. Atualmente, elas 
têm à disposição centenas de canais. A Rocinha, no Rio de Janeiro, por exemplo, já conta com 
serviço de TV a cabo. Isso muda a forma com que o povo percebe a publicidade. Quem não 
entender isso fica para trás. É um fenômeno cultural sem volta. Se analisarmos o celular, que 
permite falar, fotografar e gravar filmes, perceberemos uma alteração de conceitos. As 
pessoas comuns, antes telespectadoras passivas, estão se transformando em co-autores. 
Qualquer um pode mandar seu filme para uma rede de televisão e talvez ele passe no 
noticiário. O público está virando autor.  

Esse fenômeno ocorre em todas as mídias. Veja o caso do mercado editorial, por exemplo: um 
novo autor lança um livro e a editora imprime apenas 2 ou 3 mil exemplares. Esse mesmo 
autor faz o lançamento na livraria mais badalada do país e, no dia do lançamento, 
comparecem na livraria muito mais autores que leitores. Presenciei isto no lançamento do livro 
Os 4 Es de Marketing e Branding, do qual sou co-autor, no ano passado. Conclusão: estamos 
entrando na sociedade da autoria, onde cada pessoa pode ter seu site, seu blog, escrever seu 
livro, e por que não, criar o comercial do seu produto preferido. O publicitário que não 
enxergar isso vai perder seu emprego, além de virar um saudosista amargo sobre o tempo em 
que fazia comerciais maravilhosos.  

Agora o momento é outro. Não importa ganhar prêmio e não interessa se o comercial tem um 
orçamento cinematográfico ou não. Os custos caíram, e as empresas clientes estão exigindo 
redução de despesas. Todos querem fazer mais com menos recursos. O resultado é o corte de 
despesas que não se justificam. Assim, se não podemos usar a Gisele Bündchen no comercial 
então porque usar qualquer outra modelo cara que ninguém vai reconhecer e nem valorizar?  

O movimento foi chegando lentamente, e já está aí já há alguns anos. É algo que realmente 
chegou em “banho-maria”, de mansinho, e se instalou de modo irreversível. As agências de 
publicidade e os clientes que não perceberem isso vão gastar dinheiro à toa, desperdiçarão 
recursos em campanhas que serão pouco efetivas, devido à baixa relevância. Há muita gente 
boa nos departamentos de marketing e muitos novatos entrando nas empresas, que estão 
entendendo esses fatores e estão exigindo mais de suas agências. Alguns estão até mesmo 
trocando suas agências por outras, com idéias mais arejadas e antenadas com as novas 
realidades. 
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