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Estrela: Paris Hilton
Anunciante: Devassa Bem Loura
Agência: Mood
Campanha: Por US$ 700 mil, a socialite americana, 
famosa por seu comportamento irreverente e seus 
escândalos midiáticos — como o vídeo pornô caseiro 
no qual aparece em ação com seu então namorado 
—, estrelou a campanha de R$ 100 milhões para o 
lançamento da nova cerveja do Grupo Schincariol.

Estrela: Nicole Scherzinger
Anunciante: C&A
Agência: DM9DDB
Campanha: A vocalista da banda Americana Pus-
sycat Dolls e ex-namorada do piloto inglês Lewis 
Hamilton é a protagonista da nova campanha da 
rede varejista de vestuários com previsão de estreia 
para março deste ano. Também assina uma coleção 
exclusiva de sapatos, acessórios e lingeries.

Estrela: Kiefer Sutherland
Anunciante: Citroën C4 Pallas
Agência: Euro RSCG Brasil
Campanha: O astro da série 24 Horas levou US$ 
1 milhão para estrelar a ação de lançamento do 
sedan de luxo da montadora francesa no Brasil. Em 
julho de 2007, a superprodução interditou ruas do 
centro da capital paulista e movimentou mais de 
cem figurantes em três dias de gravações. 

Estrela: Pierce Brosnan
Anunciante: GM Vectra
Agência: McCann Erickson
Campanha: O ator irlandês, intérprete do agente se-
creto 007 em quatro filmes da franquia (entre 1995 
e 2002), recebeu US$ 400 mil para ser o garoto-
propaganda do lançamento do Vectra Elite. Em maio 
de 2008, passou três dias no Brasil entre filmagens, 
sessões de fotografia e eventos corporativos. 

Estrela: Sarah Jessica Parker
Anunciante: Shopping Cidade Jardim
Agência: MPM
Campanha: A eterna Carrie Bradshaw da série 
Sex and the City foi escolhida para ser o rosto 
do shopping de luxo paulistano na época de seu 
lançamento, em meados de 2008. As filmagens 
foram feitas em Nova York. O cachê foi estimado 
em US$ 600 mil.

Estrela: Silvester Stallone
Anunciante: VW Gol
Agência: AlmapBBDO
Campanha: Ao lado da top model Gisele Bündchen, 
o astro dos filmes Rambo e Rocky estrelou a campa-
nha de lançamento do novo Gol, em junho de 2008. 
Os comerciais foram filmados em locações de Los 
Angeles, como a Rodeo Drive, templo do consumo 
de luxo norte-americano. 

Estrela: Blue Man Group
Anunciante: TIM
Agência: Neogama/BBH
Campanha: Desde meados de 2009, os homens 
azuis do grupo artístico norte-americano são os 
principais ícones da campanha de reposiciona-
mento “Mente sem fronteiras” da operadora de 
telefonia.

Estrela: Diego Maradona
Anunciante: Guaraná Antarctica
Agência: Duda Propaganda
Campanha: Às vésperas da Copa do Mundo de 2006, 
o hoje técnico da seleção argentina protagonizou 
um hilário comercial que mostrava o polêmico 
craque tendo um pesadelo no qual vestia a camisa 
Canarinho.

Celebridades estrangeiras na publicidade brasileira

We love Brazil 
Valorização do real transforma estrelas internacionais 
em garotos-propaganda de produtos nacionais
Jonas Furtado

cialidade. Nas tratativas com a O2, por 
exemplo, a Mood pediu o orçamento para 
um filme de keep cooler, a ser rodado 
em Los Angeles, com uma celebridade 
internacional indeterminada. Dentro da 
produtora, o projeto ganhou um nome 
falso e foi proibido de ser colocado na 
rede de arquivos em comum. 

Diretor de cena do comercial, Alex Ga-
bassi ficava especulando quem poderia ser 
a estrela do comercial que ele filmaria em 

Na década de 70, o ator inglês David 
Niven estrelou filme publicitário para 

o uísque Passport voltado para o mercado 
brasileiro. A campanha foi idealizada por 
Roberto Medina para a Seagram (fabricante 
do scotch). Segundo o publicitário, a ideia 
era agregar valor ao produto, mais caro do 

que seus concorrentes nacionais. A peça 
mostrava Mr. Niven em sua suposta casa 
(um castelo, na verdade) afirmando que 
apreciava seu Passport preparado tanto do 
jeito britânico (ao natural) quanto do brasi-
leiro (com gelo). Ao final, o britânico ainda 
arriscava um “saúde”, em português.

memória seletiva

Não é de hoje que artistas internacio-
nais estrelam comerciais para o mercado 
brasileiro. A lista começa com o inglês 
David Niven, para o uísque Passport, 
nos anos 70, e passa pelo cantor norte-
americano Ray Charles, em um dueto com 
Daniela Mercury para a cerveja Antarcti-
ca, na década de 90. A valorização do real 
em relação ao dólar tem colaborado para 
aumentar consideravelmente esta lista 
nos últimos anos.

Desde a vinda de Kiefer Sutherland (o 
Jack Bauer da série 24 Horas) ao Brasil 
para as filmagens do comercial do Citroën 
C4 Pallas, em julho de 2007, celebridades 
dos calibres de Sarah Jessica Parker, 
Silvester Stallone e Pierce Brosnan pas-
saram pelos horários nobres da nossa 
programação anunciando de carros a 
shopping centers. 

A mais recente delas a ir ao ar foi Paris 
Hilton. Mesmo em um país repleto de bel-
dades louras aptas a estrelar campanhas 
de cerveja, o buzz criado pelo lançamento 
da Devasse Bem Loura, novo produto 
do Grupo Schincariol para o segmento 
pielsen, e a repercussão da passagem da 
socialite norte-americana pelo camarote 
da marca no carnaval do Rio de Janeiro 
mostraram ter sido corretíssima a esco-
lha da Mood, responsável pela criação da 
campanha. 

“Se o dólar estivesse valendo R$ 3, não 
só o cachê da Paris, mas toda a produção 
da campanha, feita em Los Angeles, fica-
ria inviável”, afirma Aaron Sutton, sócio 
e diretor de criação da Mood. A agência 
ainda não contabilizou o retorno de mídia 
propiciado por Paris, mas incluirá na soma 
fotos em capas de alguns dos principais 
jornais diários, revistas de celebridades 
e sites de notícias na internet, além de 
preciosos minutos em programas de 
televisão. 

Cachê e identidade 
A lista será engrossada em breve por 

duas das cantoras mais famosas do show-
bizz global. Nicole Scherzinger e Beyoncé 
Knowles fecharam acordo com a C&A 
para assinar linhas de roupas, sapatos 
e acessórios a serem comercializadas 
com exclusividade na rede varejista de 
vestuários. A vocalista do grupo ame-
ricano Pussycat Dolls esteve no Brasil 
para promover o lançamento e filmar os 
comerciais da campanha publicitária, 
que deve ir ao ar em março. Já as peças 
da parceria com Beyoncé devem ser pro-
duzidas no segundo semestre. A C&A dá 

continuidade, assim, à trajetória iniciada 
em 2009, quando a cantora Fergie estre-
lou a campanha de Dia dos Namorados 
e assinou uma linha exclusiva de jeans 
para a rede. 

Para Fernanda Cozac, gerente executi-
va de advertising consumer da TIM — que 
tem os homens azuis do grupo artístico 
norte-americano Blue Man como garotos-
propaganda —, mais importante do que o 
valor do cachê é a identificação dos pro-
tagonistas com o conceito da campanha. 
“Não há como generalizar. Com certeza, há 
artistas estrangeiros mais baratos do que 
os nacionais. A opção pelo Blue Man foi 
uma sugestão da Neogama/BBH, que es-
tava na concorrência aberta quando traba-
lhávamos o reposicionamento da marca”, 
analisa. “Além de serem três homens e três 
letras, nos apropriamos da cor azul e da 
modernidade que eles transmitem.” 

Fernanda diz que a única diferença 
no tratamento com o Blue Man para os 
artistas nacionais é o calendário. “Por 
eles serem estrangeiros e terem uma 
agenda concorridíssima, é preciso um 
planejamento maior para definir as datas 
de fotos e filmagens com certa antece-
dência”, afirma. 

Top secret
Já a opção da Mood por Paris Hilton 

passou pela época do lançamento da 
Devassa Bem Loura. Como o carnaval 
do Rio de Janeiro é sempre tomado por 
celebridades top, a escolha da Schincariol 
deveria ser alguém de peso. “No sambó-
dromo, o que realmente conta hoje, para 
gerar retorno, são as celebridades. Já 
havia indícios de que Madonna e Beyoncé 
poderiam estar presentes em camarotes 
concorrentes. Tudo levava a escolhermos 
um nome internacional”, relata Sutton. 
“Se o lançamento da Devassa Bem Loura 
fosse em novembro, talvez pudéssemos 
escolher uma celebridade nacional.”

Das negociações com a polêmica 
socialite, iniciadas em outubro do ano 
passado, às filmagens, em 13 de janeiro, 
a campanha de lançamento da Devassa 
Bem Loura foi cercada de segredos dignos 
de uma operação de guerra. “Só fiquei 
sabendo exatamente o que eu tinha ido 
fazer em Los Angeles quando cheguei lá”, 
admite o fotógrafo JR Duran, responsável 
pelos clicks da campanha. 

As medidas antivazamento de infor-
mações incluíam do diretor de filmagem 
aos fornecedores de engradados, obriga-
dos a assinar uma cláusula de confiden-

Los Angeles. “Quando me disseram que 
era uma celebridade americana e loira, 
fiquei pensando em Scarlett Johansson, 
Cameron Diaz e até na Beyoncé, que está 
meio loira ultimamente”, confessa Gabas-
si. “Quando soube que era a Paris, achei 
conceitualmente perfeito”, continua. Mas 
como o diretor brasileiro traduziu a pala-
vra devassa para a americana, antes de 
ela entrar em cena? “Ah, eu traduzi como 
‘libertine’”, revela com bom humor. 
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