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Marili Ribeiro

Em fevereiro, quando disputou
nos Estados Unidos o título de
campeão mundial de peso mé-
dio do Ultimate Fighting Cham-
pionship (UFC), Anderson Sil-
va ainda era pouco conhecido
por aqui. A empresa de marke-
ting esportivo que iria represen-
tá-lo, a 9ine, teve dificuldade
em seduzir convidados para as-
sistir à luta em Las Vegas.

Nove meses depois, tudo mu-
dou. Pelo levantamento da con-
sultoria Controle da Concor-
rência, o lutador contabilizou
161 inserções em comerciais de
TV em outubro. Ficou acima
até mesmo do queridinho da ho-
ra, o jogador Neymar, que apare-
ceu 100 vezes nos intervalos da
programação televisiva. Ander-
son Silva é, decididamente, a bo-
la da vez da propaganda.

O mercado brasileiro tende a
correr atrás de quem está em
evidência, provocando uma on-
da que, por vezes, resvala para o
excesso de exposição do perso-
nagem. Como atesta a publicitá-
ria Isabelle Perelmuter, da con-
sultoria ONstrategy, a superex-
posição pode ter efeito contrá-
rio ao esperado pela empresa
que paga o garoto-propaganda.

“Uma companhia americana
fez amplo estudo sobre a ima-
gem de Gisele Bündchen para
uma gigante mundial de cosmé-
ticos e mostrou que 36% dos en-
trevistados atribuíam a ela pou-
ca credibilidade por fazer propa-
ganda para muitos produtos ao
mesmo tempo”, diz Isabelle. “A
presença dela pode até dar resul-
tados tangíveis em vendas, mas

não vai funcionar como estraté-
gia de construção da marca e di-
ferenciação, num mercado tão
competitivo. A médio prazo é
dinheiro jogado fora”.

Presente em campanhas da
C&A, Grendene, Procter &
Gamble, Hope e Sky, entre ou-
tras, a modelo somou 3.176 in-
serções em comerciais de janei-
ro a outubro deste ano confor-
me o Controle da Concorrên-
cia. Um recorde. Nesse mesmo
período, outras figuras com ex-
cessiva exposição foram Lucia-
no Huck, com 2.226 inserções, e
a cantora Ivete Sangalo, com

um total de 2.189 nos mesmos
dez meses.

Hora de parar. No exterior, o
uso de celebridades é mais come-
dido. No ranking das propagan-
das mais vistas nos EUA, entre as
dez primeiras classificadas, sete
não usam famosos. Anselmo Ra-
mos, vice-presidente de criação
da agência Ogilvy, reconhece
que lá eles usam melhor, porque
contextualizam a presença da ce-
lebridade no roteiro, o que na
opinião dele é o ideal.

“Aqui temos uma tendência a
provocar um pico na utilização

de uma figura em evidência, em
busca de aproveitar a visibilida-
de pontual”, diz. “Fica over
quando o consumidor começa
a notar. É hora de parar”.

No caso de Anderson Silva,
que Ramos utilizou no viral pro-
duzido para a rede Burger King,
o lutador finge cantar Loving
You, mas a voz é de Minnie Rip-
perton (cantora americana de
soul, morta em 1979). “Atingi-
mos 5 milhões de acessos, por-
que é um vídeo que brinca com
a famosa voz fina dele.”

Embora os envolvidos nas ne-
gociações não revelem cifras, o

mercado estima que o cachê do
lutador gire em torno de R$ 500
mil por campanha. O de Ney-
mar chegou a R$ 2 milhões. O
preço estimula trocas, o que, pa-
ra Isabelle, confunde e mais
atrapalha do que ajuda. “Ney-
mar fez propaganda para a Nex-
tel e agora é Oi. Isso gera descon-
fiança sobre o endosso dele à
marca”, afirma Isabelle.

A tática do garoto-propagan-
da que dá aval a uma marca flo-
resceu como ferramenta de
marketing na década de 80. “Dá
bons resultados para ambas as
partes quando bem administra-

da”, diz Evandro Guimarães, di-
retor da 9ine. “O Anderson vi-
veu um boom com o evento da
UFC no Brasil. Estamos dimi-
nuindo a presença dele. Duas
campanhas concomitantemen-
te é um nível aceitável, mais que
isso pode prejudicar”, diz.

Chamado para ajudar a ven-
der carros para a Ford ao lado
da atriz Deborah Secco, Ander-
son recebeu mais que ela. Pai de
cinco filhos, o lutador empresta
o charme de sua figura a cinco
patrocinadores atualmente. Na-
da mal para quem, nove meses
atrás, era quase desconhecido.
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O lutador Anderson Silva é a bola
da vez da propaganda brasileira.
Mas o apelo a celebridades, comum
no País, também tem armadilhas
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O risco do
excesso de
exposição
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A mostra de Marilyn
Monroe chega ao Brasil
com seis patrocinadores

PATROCÍNIO

Cerveja, cinema e susto

Com 300 obras, assinadas por Andy Warhol
e Cartier-Bresson entre outros, o evento
atrai os que apostam na sedução da atriz

AGRADO PARA CLIENTES

O Corinthians contratou a
empresa de marketing promo-
cional FanClub para desenvol-
ver o projeto de venda de pu-
blicidade no novo estádio do

clube, onde será realizada a aber-
tura da Copa do Mundo. A expec-
tativa é que 90% da renda da are-
na venha da venda de patrocínio,
que seguirá um modelo parecido
com o do São Paulo e inspirado
no Dallas Cowboys, time de fute-
bol americano. “Teremos vários
camarotes, restaurantes, bares e
até espaço para convenções nos
quais empresas poderão colocar
suas marcas”, diz Caio Campos,
gerente do clube.

A comercialização desses espa-
ços, segundo a FanClub, deve co-
meçar no segundo trimestre do
ano que vem – a inauguração do
estádio está prevista para o fim
de 2013. “Marcas rivais poderão
ter cada uma o seu espaço”, diz
Gustavo Racy, diretor de negó-
cios da FanClub. “Mas as marcas
que adquirirem direitos mais ca-
ros, como o nome da Arena, te-
rão a prerrogativa de barrar con-
correntes.”

Assim, de acordo com Cam-
pos, o estádio garantirá sua fon-
te de renda. “Para cada R$ 10 de
renda gerada, só R$ 1 virá dos in-
gressos”, diz. Durante a obra,
que começou em maio, fornece-
dores de materiais também po-
derão ter suas marcas divulga-
das. Isso deve gerar uma econo-
mia de até R$ 60 milhões para o
projeto, que tem custo estimado
de R$ 920 milhões, segundo
Campos. / LÍLIAN CUNHA

Corinthians começa a buscar anunciantes para estádio
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Propaganda de cerveja não pre-
cisa ter uma multidão de gente
feliz na praia. Pode ter um mon-
te de mal encarados no cinema.
Essa, pelo menos, foi a tática
usada pela marca dinamarque-

sa Carlsberg para cativar consu-
midores. Com quase 8 milhões
de acessos no YouTube em me-
nos de dois meses, a campanha
despertou até mesmo a cobiça
de uma grande brasileira no ra-

mo, que gostaria de ter algo si-
milar no seu portfólio.

O filme criado pela agência
online belga Duval Guillaume
Modem pôs 148 motoqueiros
tatuados lotando uma sala de
cinema, onde sobravam apenas
dois lugares. Muitos dos que en-
travam na sala iluminada e se

deparavam com a sisuda audiên-
cia recuavam. Os que se dispu-
nham a sentar ganhavam cerve-
ja e uma salva de palmas.

A brincadeira, no melhor esti-
lo pegadinha, expõe o medo de
se encarar o diferente no espa-
ço público, de forma divertida e
inesperada. / M.R.

Estádio.
Camarotes
e bares
terão
nome de
marcas de
empresas

Ao lado dela

Clube paulistano
espera que 90% da
renda da arena venha
da venda de espaços
para empresas

Sempre Marilyn
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Acerto.
Anderson
Silva em
clipe de
Marisa
Monte,
visto por
mais de 1
milhão de
pessoas

Aplauso. Os que encararam essa plateia ganharam palmas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 nov. 2011, Negócios, p. N6.




