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Nos anos 1980 minha equipe de cria-
ção, o InterNational Team, apresentou 

uma ideia à Coca-Cola envolvendo o ator 
Clint Eastwood. Vivíamos em plena época 
do “Dirty Harry” (1971) que só terminaria 
com “The Dead Pool” (1988), último filme 
em que ele desempenhou o papel do poli-
cial Harry Callahan. 

No storyboard, Eastwood chegava da rua 
num dia muito quente, entrava num bar e pa-
rava em frente ao balcão. O barman arrega-
lava os olhos ao reconhecê-lo. O ator, então, 
se dirigia a ele, exatinho como nos filmes, e 
dizia: “Go ahead! Make my day!” Apavorado 
— em câmara lenta —, o rapaz timidamen-
te lhe oferecia uma Coca-Cola geladinha, 
que Eastwood então consumia, sedento. O 
volume do jingle da Coca-Cola subia, o te-
ma de campanha aparecia na tela e pronto.

“Um milhão de dólares!”, exclamou Ike 
Herbert, então diretor mundial de marke-
ting da companhia, rejeitando a estimativa 
de cachê que lhe havia sido proposta. “Talvez 
a Pepsi precise da fama do Michael Jack son. 
Coca-Cola não precisa disso”, disse.

Vivíamos na “Idade da Marca”.
Herbert pensava que produtos e marcas 

se vendiam por suas qualidades intrínsecas 
e por sua imagem. Que o “interesse empres-
tado” por uma celebridade denotava falta 
de confiança na marca. Se ele ainda esti-
vesse vivo se daria conta de que os tempos 
mudaram.

Hoje vivemos na  
“Idade da Celebridade”. 

Por falar nisso, alguém finalmente pagou 
o cachê do Clint Eastwood, com juros e tudo: 
ano passado a Chrysler o utilizou em um dos 

mais populares comerciais do Super Bowl.
Uma visita rápida ao Google revela que 

há hoje quase cem marcas de fragrâncias 
diretamente ligadas a um nome famoso. 
Desde Elizabeth Taylor (“White diamonds”,  
da Elizabeth Arden) até Britney Spears (na-
da menos que 11 fragrâncias diferentes, da 
mesma Elizabeth Arden), passando por 
dezenas de outros como Justin Bieber, Pa-
ris Hilton, Taylor Swift e Antonio Bande-
ras (seis sedutoras colônias), esses nomes 
vendem sua fama por dinheiro e/ou parti-
cipação nas vendas.

Mas o fenômeno não se restringe às fra-
grâncias ou às marcas de luxo. A Nike há anos 
utiliza esportistas famosos para se promo-
ver, mesmo que isso às vezes lhes saia pela 
culatra, como no recente caso do sul-afri-
cano Oscar Pistorius, acusado de homicí-
dio. Os relógios TAG Heuer já foram anun-
ciados por Brad Pitt, Maria Sharapova, Uma 
Thurman e Leonardo DiCaprio, além do não 
mencionável Tiger Woods, cuja fama de mu-
lherengo lhe custou milhões em contratos 
cancelados. Em sua carreira, a brasileira Gi-
sele emprestou sua fama a mais de 20 mar-
cas (Victoria’s Secret, Pantene, Hope, David 
Yurman, Chanel etc). E a Brietling acaba de 
contratar David Beckham para substituir 
John  Travolta, há pouco alvo de boatos so-
bre sua sexualidade. 

Christina Hendricks (“MadMen”) vende 
Johnnie Walker. Harvey Keitel vende Prada. 
George Clooney vende Nespresso e sua pró-
pria tequila, Casamigos. Katie Holmes vende 
H. Stern. Brad Pitt vende Chanel No 5. Zooey 
Deschanel e Courteney Cox vendem Pantene. 
Sofia Vergara vende Sofia Vergara (Kmart). 
Kate Hudson vende Ann Taylor. Olivia Wil-
de, Emma Stone e Halle Berry vendem Re-

“Os estrategistas  
de marketing 
argumentam que 
celebridades 
inspiram confiança e 
credibilidade junto 
ao target e agregam 
valor às marcas, 
entre outros 
motivos. Para os 
sociólogos, nossa 
dependência do 
famoso é evidência 
incontestável de que 
vivemos numa idade 
de profunda 
superficialidade”

vlon. Jessica Simpson vende sua coleção na 
Macy’s. Taylor Swift vende Keds. Scarlett Jo-
hansson vende Dolce & Gabbana. Cate Blan-
chett vende SK-II. Jennifer Aniston vende Li-
ving Proof. Beyoncé vende Pulse. Kate Moss 
vende Scandaleyes. Heidi Klum vende Clear. 
E o novo James Bond (Daniel Craig) trocou 
o legendário martini pela Heineken. 

Recentemente Obama foi descrito por 
Rich  Lowry, do New York Post, como um 
“presidente-celebridade”. 

Os estrategistas de marketing argumen-
tam que celebridades a) inspiram confian-
ça e credibilidade junto ao target; b) agre-
gam valor às marcas; c) justificam preços 
mais altos; d) agilizam o processo decisó-
rio e, com isso, as vendas; e) sinalizam da-
dos demográficos (sexo, faixa etária, posi-
ção social etc) essenciais ao posicionamen-
to de uma marca. Características que, a seu 
ver, justificam os altos investimentos feitos 
em celebridades.

Já os sociólogos veem nessa nossa depen-
dência do célebre e do famoso evidência in-
contestável de que vivemos numa idade de 
(desculpem-me) profunda superficialidade. 
Em uma era em que nossa cultura, nossos 
princípios, nossos critérios, nossa capacida-
de de julgamento — nossa civilização — es-
tão sendo irreparavelmente comprometidos. 
Mais fácil acatar os valores fornecidos pela 
mídia, pela cultura popular, pelas priorida-
des comerciais e políticas da sociedade, do 
que pensarmos por nós mesmos.

É para se pensar, não é mesmo?

Marcio Moreira é ex-vice chairman  
do McCann World Group

marcmartmore1@gmail.com
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1550, p. 41, 11 mar. 2013.




