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Um rápido contato com os anúncios da TV brasileira é o bastante para perceber quem é quem 
dentre as maiores estrelas de Hollywood. Sarah Jessica Parker, da série Sex and the City, diz 
aos consumidores que adora passear pelo mais recente shopping center de São Paulo. Os 
atores Sylvester Stallone e Kiefer Sutherland dirigem automóveis. Richard Gere anuncia 
produtos femininos para tratamento dos cabelos – num português entremeado por seu 
sotaque americano – ao som pulsante de “Pretty Woman”.  
 
O Brasil está atraindo celebridades americanas a um ritmo sem precedentes, o que contribui 
para um déficit recorde em conta corrente que está levando os bancos de investimentos de 
Wall Street, desde o Goldman Sachs Group Inc. até o Morgan Stanley, a prever um fim para a 
valorização de 83% registrada pelo real nos últimos quatro anos.  
 
O fortalecimento da moeda brasileira permitiu que a agência de publicidade MPM Propaganda, 
sediada em São Paulo, escalasse Sarah Jessica Parker por US$ 600 mil, menos que o cobrado 
pelas principais estrelas brasileiras, disse Gal Barradas, vice-presidente da MPM.  
 
“Trouxemos uma estrela inédita no Brasil", disse Barradas. A MPM arregimentou Sarah em 
abril para o contrato de publicidade do Shopping Cidade Jardim, um centro de compras de 
quatro andares que concentra lojas como a Rolex, a Hermes e a Louis Vuitton em torno de 
um jardim ao ar livre com palmeiras e bambus brasileiros. “Para a estatura internacional que 
ela tem, é um bom cachê. Foi um ótimo negócio para o efeito que se tem, e o câmbio 
possibilitou isso.” 
 
A moeda brasileira disparou para sua maior alta dos últimos nove anos de R$ 1,5545 por 
dólar em 1º de agosto passado, depois que a escalada dos preços das exportações brasileiras 
de commodities como soja, minério de ferro e suco de laranja alimentou 25 trimestres 
seguidos de expansão da economia. O real foi a moeda de melhor desempenho dentre as 16 
mais negociadas em âmbito mundial tanto em 2008 quanto nos últimos quatro anos.  
 
Década de 1990 
 
O Brasil já tinha convocado estrelas americanas para filmarem comerciais antes. A cervejaria 
Companhia Antarctica Paulista, sediada em São Paulo, atualmente parte da InBev NV, 
empresa com sede em Leuven, na Bélgica, contratou o cantor Ray Charles e as atrizes 
Whoopi Goldberg e Kim Basinger para juntar-se ao rei Pelé numa campanha publicitária 
transmitida durante a Copa do Mundo de 1994. A atriz Sharon Stone e o atleta olímpico Carl 
Lewis também participaram de anúncios na década de 1990.  
 
“No passado não era comum ver tantas estrelas na TV", disse Barradas, que trabalha em 
publicidade há 20 anos. “Nem perto do que se vê hoje.” 
 
O contrato de US$ 600 mil assinado por Sarah Parker em abril equivale a R$ 976.980 à taxa 
de câmbio atual. Estrelas brasileiras como a cantora Ivete Sangalo pedem cerca de R$ 1,2 
milhão por contratos semelhantes, segundo Barradas. O contrato de Sarah teria saído por R$ 
1,8 milhão ao câmbio de R$ 3 por dólar vigente quatro anos atrás.  
 
Gere recebeu US$ 300.000, ou R$ 488.490, por uma peça publicitária de 30 segundos para a 
Niely Cosméticos, sediada no Rio de Janeiro, segundo Rodolfo Medina, presidente da Artplan. 
Alan Nierob, agente publicitário de Gere, preferiu não comentar os valores do contrato. Ina 
Treciokas, agente de Sarah Parker, não deu retorno aos telefonemas que buscavam captar 
seus comentários.  
 
“Era impensável contratar uma estrela de Hollywood algum tempo atrás”, disse Adriana Cury, 
diretora da McCann Erickson Brasil, a divisão brasileira do Interpublic Group of Cos., sediado 



em Nova York. “Agora elas são acessíveis, e, em alguns casos, têm cachês até mais baixos 
que um talento local”, disse ela.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 ago. 2008. Primeiro Caderno, p. A-3. 
 


