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O anúncio em comemoração dos 20 anos da MTV
no Brasil, publicado em jornais e revistas, é bem
diferente dos vídeos institucionais da emissora,
que se destacam pela ousadia e bom humor.
A Loducca arriscou uma publicidade sóbria e,
mesmo assim, inusitada, capaz de chamar os
jovens para a leitura. Afinal, o que estaria fazendo
a marca MTV 20 anos em um papel branco,
cheio de letras? A texto revela os principais
fatos do mundo da música que estiveram
na programação da emissora nas últimas duas
décadas, começando com uma referência ao
disco Nevermind, do Nirvana, ícone do grunge
no início dos anos 90 e, por fim, com a clássica
máxima dos Rolling Stones: “Isso é apenas
rock and roll, mas eu gosto”. E eu também.

ANÚNCIO DA SEMANA

Pão de Açúcar distribuirá amostras de Seda
A Unilever fecha parceria com o Pão de Açúcar para a promoção da
nova linha de xampus e condicionadores Seda. Os clientes do cartão de
fidelidade da varejista receberão nos caixas dos supermercados 100 mil
sachês da nova linha para experimentação. Como complemento, a agência
de publicidade Giovanni+Draftfcb enviará mala direta segmentada com
amostras do xampu e condicionador indicados para os tipos de cabelo liso
e cacheado ou para reconstrução estrutural, de acordo com cada cliente.
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O preço que se paga no
mundo das celebridades
Celebridades participam cada vez mais dos bate-papos contempo-
râneos. Astros e estrelas midiáticos estão presentes nas conversas de
salões de cabeleireiro, salas de espera de consultórios médicos, cafe-
zinhos de empresas, mesas de bar, intervalos de escolas. Fotos e
ilustrações de celebridades das mais diferentes origens e campos de
atuação são exibidas em nosso cotidiano cada vez mais midiático.
Atores, atrizes, políticos, jogadores de futebol, prêmios Nobel, em-
presários famosos e músicos são referências para todos nós. A pro-
dução e circulação de imagens de celebridades são planejadas para
participar ativamente da vida do indivíduo comum.

Para alguns, celebridade é sinônimo de fama sem merecimento,
para outros é lugar de desejo. Entretanto, um pouco mais de atenção
sobre o que está à nossa volta pode nos mostrar um contexto um

pouco diferente. Até pode nos as-
sustar, já que se transformam em
celebridades também aqueles que,
midiaticamente, ocupam-se de
criticá-las e desvalorizar quem as
admira. Consumimos simbolica-
mente mais astros e estrelas de di-
ferentes origens e campos que po-
demos imaginar. Votamos e acredi-
tamos em famosos, torcemos e
choramos por celebridades. Nin-
guém se elege em qualquer tipo de
eleição no mundo contemporâneo
sem antes tornar-se celebridade.

Pensemos um pouco no caso re-
cente dos mineiros no Chile. Sem
dúvida, o resgate foi algo fantástico
de se acompanhar. Só de nos ima-

ginar, por apenas alguns segundos, na mesma condição desses he-
róis, já seria digno de desespero da nossa parte. Entretanto, o exces-
so de visibilidade midiática desse evento transformou os 33 mineiros
em celebridades, talvez de forma até merecida diante do que enfren-
taram. Eles dão entrevistas, participam de programas de TV, ga-
nham amigos famosos. A espetacularização do evento os transfor-
mou em celebridades, assim como acontece no mundo dos esportes,
da moda, dos negócios, da música e até no mundo da internet.

Imagino aqui duas perguntas necessárias: 1) há uma fórmula má-
gica para isso?; 2) qual é o preço que se paga por esse sucesso cada
vez mais efêmero? De bate-pronto, respondo: 1) não são mágicas,
mas há fórmulas e formas; e 2) altíssimo. O aprofundamento destas
duas questões fica para outra conversa. Sugiro apenas que verifique-
mos se queremos ou não nos tornar uma celebridade, porque a pos-
sibilidade bate à nossa porta a todo momento. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 37.
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