
Para auxiliar na escolha dos nomes, agências como a Escala contam com metodologias que mapeiam a vida das celebridades 

Ivete Sangalo se mantém no topo como garota-propaganda de Grendene, há cerca de dez anos 

Uso de famosos nem sempre é positivo 

Shakira já foi uma das estrelas dos comerciais de Grendha, por ser um ícone internacional 

por Kelly Dores 

Ter celebridades em campa-
nhas é um recurso utilizado 

há muito tempo por agências e 
anunciantes. A idéia geral é que 
o testemunhai de um famoso é 
sempre positivo para as marcas. 
Mas o uso generalizado da ima-
gem de celebridades t ambém 
pode ser negativo. A impressão 
coletiva é que nunca se viu tantas 
celebridades em comerciais. Não 
é raro ouvir comentários do tipo: 
esse artista está em várias campa-
nhas; a imagem dessa pessoa está 
ficando batida, e por aí vai. Deve 
ser por isso que mais e mais agên-
cias estão desenvolvendo meto-
dologias para escolher melhor as 
celebridades. 

Para Eduardo Axelrud, diretor 
de criação da Escala, a estratégia 
é fugir do padrão. Pensando nis-

so, a agência criou há cerca de 13 
anos a ferramenta Celebrity Re-
port, uma metodologia que raa-
peia a vida e o comportamento 
das celebridades para escolher o 
nome da estrela ideal para cada 
campanha. 

"O mais importante é combi-
nar o DNA da celebridade com o 
DNA da marca e a mensagem que 
se quer passar naquele momento. 
Mas a verdade é que a maioria 
dos comerciais com celebridades 
não tem essa pegada. Você pode 
colocar qualquer celebridade no 
lugar que não fará diferença", co-
menta Axelrud. 

Segundo ele, a agência sentiu 
a necessidade de criar essa me-
todologia quando conquistou a 
conta da Grendene, que sistema-
ticamente utiliza celebridades em 
campanhas. O executivo diz que 
a utilização de celebridades na 
comunicação das marcas é ade-
quada quando existe a necessida-
de rápida de acelerar o entendi-

mento a respeito de determinado 
assunto e quando há alguma que 
feche com esse perfil. Porém, ele 
ressalta que há um uso generali-
zado de celebridades. 

"A gente liga a TV e percebe 
que tem mais comercial com cele-
bridades do que sem", diz. 

PERFIL 
Outro ponto importante na esco-
lha de um famoso é acompanhar 
a sua mudança de perfil, como 
deixar de ser solteiro, ter se en-
volvido com polêmicas, quem 
está em ascensão ou queda, entre 
outras situações. "Já aconteceu de 
um famoso não fazer campanha 
para nós porque o personagem da 
novela naquele momento não be-
neficiava o produto", lembra. 

Segundo a Escala, o sistema 
desenvolvido pela agência ava-
lia t ambém as características de 
marca que a celebridade apresen-
ta, como confiabilidade, solidez, 
ousadia, simpatia, admiração, 

sensualidade, entre outras, para 
medir a popularidade e aproxi-
mação com o DNA das marcas. 
No final do processo, é formado 
um ranking de celebridades. No 
entanto, em vários casos o nome 
escolhido não estava em primeiro 
lugar porque havia elementos que 
fugiam do controle da agência, co-
mo o valor do cachê ou o fato da 
celebridade já ter contrato com a 
concorrência. 

Garota-propaganda de Grende-
ne, a cantora Ivete Sangalo é um 
exemplo de celebridade que tem 
contratos com várias marcas e 
alta exposição na mídia. Questio-
nado se essa exposição não atra-
palha a imagem do seu cliente, 
Axelrud respondeu que muitas 
campanhas não utilizam o DNA 
de Ivete. "A ferramenta aponta 
que a Ivete se mantém no topo e 
com características como alegria, 
tropicalidade, energia, que têm 
muito a ver com a marca", destaca 
o diretor de criação da Escala. Axelrud: combinar o DNA da celebridade com o DNA da marca A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 out. 2011, p. 25.




