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Tudo que envolve Madonna gera polêmica e muito dinheiro. Ela é a cantora mais 
rica do mundo (US$ 72 milhões faturados em 2007), a mais poderosa, segundo a 
revista Forbes e, entre os artistas vivos, é a segunda em volume de CDs vendidos 
no mundo. Ansiosamente aguardada, a vinda da cantora ao País em dezembro já 
causa baixas e acessos explícitos de vaidade entre companhias e empresários 
brasileiros. O principal bastidor envolvendo a celebridade veio à tona nas últimas 
semanas. Começou a ser negociada a venda de quatro cotas para os patrocinadores 
dos cinco shows da cantora. Além disso, sem quase ninguém desconfiar, houve 
uma secreta disputa pelo rosto (e o corpo, é claro) de Madonna para uma 
campanha publicitária milionária que deve ser veiculada nos próximos meses por 
aqui. Duas das maiores redes do Brasil estiveram nesse embate: C&A e Lojas 
Renner. Como acabou vazando ao mercado, a Renner conseguiu fechar com os 
empresários da cinqüentona um contrato para que ela se torne a "garota"-
propaganda da rede. 

Ninguém vai ver Madonna parando o trânsito de São Paulo em filmagens para 
comerciais de tevê. Ela deve ser a protagonista de materiais publicitários, como 
outdoors e banners, no último trimestre do ano. Mas a C&A teve a chance de 
contratar Madonna antes que a rival o fizesse. É aí que a história se enrola. A 
empresa responsável pelo gerenciamento da carreira da cantora, a Live Nation, fez 
o contato inicial com as duas cadeias de vestuário. A DINHEIRO apurou que a C&A 
não se interessou pela proposta. Ela concluiu que o uso da imagem de Madonna 
estaria fora da estratégia de marca da rede. A saída dos representantes foi, então, 
se aproximar da Renner, que não só teria oferecido 20% a mais do que o valor 
pedido à C&A como ficou com o direito de patrocinar os shows da cantora no Brasil. 
Mas a saia-justa veio depois. A C&A só soube que a Renner tinha fechado o acordo 
quando a informação vazou à imprensa. "Eles tiveram a chance e passaram a vez. 
Negócios são assim", diz um interlocutor que esteve na negociação. Uma segunda 
versão já tem corrido boca a boca no varejo: C&A e Renner teriam avaliado, juntas, 
a proposta dos representantes sem que uma soubesse da outra. 



 

O fato é que tirar Madonna de casa não sai barato A GAP pagou a ela US$ 10 
milhões em 2003 por um comercial de 30 segundos na tevê americana. Em 
fevereiro, a cantora ficou US$ 15 milhões mais rica ao conceder à Unilever o direito 
de uso de suas fotos numa campanha da linha Seda. Mas um contrato com a bela 
tem de ser muito bem pensado. "Madonna é associada à idéia de mulher forte e 
agressiva. Para uma marca como a C&A, que vende para moças e abusa da 
sensualidade, pode não fazer muito sentido contratar a cantora", diz Elizabeth 
Salmeirão, diretora da empresa de pesquisas TNS Interscience. "É preciso que 
aquele nome agregue valor à marca. A Renner tem mais chances de fazer isso com 
Madonna do que a C&A", faz coro Alejandro Penido, diretor da Interbrands no 
Brasil. Ao buscar uma celebridade do escopo de Madonna, a Renner (que nega os 
rumores) dá uma cartada fundamental na tentativa de reforço de marca. O pontapé 
inicial nesse sentido foi dado pela C&A (que também nega tudo), com o contrato 
fechado com Gisele Bündchen em 2002, e estimado em R$ 5 milhões - hoje, uma 
verdadeira pechincha se comparado com a fortíssima marca Madonna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 568, p. 78-79, 20 Agosto. 2008. 


