
M TERMOS DE VENDA, NEM TUDO NO 
varejo é uma questão de preço - e, claro, 
qualidade. A forma com que um produ
to é divulgado também conta, e muito. 
Afinal, a propaganda continua sendo a 
alma do negócio. E em plena era digital, 
um meio mais antigo segue, e segundo 
todas as projeções seguirá, a todo o va
por na hora de anunciar uma marca: a 
TV. Nos aparelhos instalados nas casas 

dos brasileiros, um personagem também muito conhecido ainda 
mantém o seu reinado - o garoto-propaganda. Ele acaba se 
tornando a cara da marca que anuncia. 

Os milhões de aparelhos de TV 

espalhados pelo País vêm proje

tando as mudanças nos anúncios 

de determinadas empresas - seja 

para obter maior conexão com a 

nova classe média, para se moder

nizar ou ainda por outro motivo, as 

companhias sempre buscam fazer 

suas propagandas terem a maior 

repercussão possível. E para isso 

contam com a força do homem, 

ou mulher, que encarnará a grife 

nas campanhas publicitárias. A 

principal marca do comércio va

rejista do País, a Casas Bahia, por 

exemplo, apostou na volta do seu 

garoto-propaganda, Fabiano A u 

gusto, que fez fama tempos atrás 

com o jargão: "Quer pagar quan

to?". Ele agora vem com o mote: 

"Nem no meu tempo tinha preço tão 

baixo assim". Fabiano retorna com 

sua boa irreverência de sempre, e 

com a facil idade de falar com a 

nova classe média brasileira. 

"Ele é uma lembrança forte na 

mente dos nossos consumidores", 

diz Flávia Al theman, diretora de 

Marketing da Viavarejo - holding 

que abriga as marcas Casas Bahia 

e Pontofrio. "Quando os clientes 

são impactados pela imagem do 
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ator, imediatamente a associam à 

nossa marca." 

Outros garotos-propaganda 

f izeram história na publ ic idade 

brasileira, como o Sebastian, da 

série Use e Abuse da C & A . A super 

top model Gisele Bündchen, com 

suas várias inserções nesse meio, 

como no caso recente dos anúncios 

da Sky, já vem ocupando com des

taque essa galeria. Mas até agora 

o papel imbatível nesse ramo é o 

do Garoto B o m B r i l . O papel de

sempenhado - de 1978 a 2004, um 

recorde na publicidade mundial , e 

a partir disso em esporádicas apa

rições especiais - pelo ator Carlos 
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público o acompanha como se fosse 

alguém da vizinhança, e que todos 

conhecem. Uma pessoa de verdade, 

enfim. Moreno viu sua identidade se 

misturar à do personagem que inter

preta. Através da linguagem clara, 

simples e bem-humorada, as peças 

da campanha caíram nas graças do 

público - e, o principal para a mar

ca, ajudaram a vender os produtos 

anunciados. A boa imagem também 

faz a alma do negócio. 

Moreno nos anúncios da marca fez 

a cabeça de uma legião de donas de 

casa. Nesse processo de conquista 

dos clientes, o quesito empatia é 

uma das essências do sucesso. E 

isso o Garoto Bom B r i l tinha de 

sobra. Resultado: v i rou ícone. 

O Garoto Bom Bri l de fato é o 

personagem que mais ganhou vida 

própria na public idade do País. 

Desde que, com sua t imidez cati

vante, irrompeu nas telas de TV, o 
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Text Box
Fonte: Lide Varejo, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 78-80, 2013. 




