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Para uma campanha publici-
tária que pretende atrair mu-
lheres de 18 a 25 anos, a Sexy
Hair, marca de produtos para
os cabelos, não contratou
uma celebridade desta faixa
etária, como Selena Gomez
ou Emma Watson. Preferiu
apresentar uma atriz que, se
não tivesse morrido em 1962,
teria hoje 87 anos: Marilyn
Monroe.

A nova campanha, com o
slogan “Estilos mudam. Sexy
é eterno”, exibe fotos de Ma-
rilyn com citações feitas por
ela: “Se tivesse observado to-
das as regras, não teria chega-
do a lugar nenhum”, diz um
anúncio. Em outro, ela afir-
ma: “Em Hollywood, a virtu-
de de uma garota é muito me-
nos importante do que o seu
penteado”.

A campanha, da agência
Yard, de Nova York, será lan-
çada no próximo dia 22 e será
veiculada em revistas como
Cosmopolitan, InStyle e Allure,

além de cartazes e também onli-
ne.OsprodutosdaSexyHair,fun-
dada em 1999, são encontrados
especialmenteemsalõesdebele-
zae,antesdestacampanhadepu-
blicidade, concentravam-se
mais em publicações comerciais.

Os marqueteiros também
pensam na mulher que estrelou
o filme Os Homens Preferem as
Louras para outros produtos.
Em março, a Macy’s lançou sua
coleção Marilyn Monroe, linha
de roupas que, de acordo com a
loja de departamentos, tem por
finalidade atrair especialmente
adolescentes e jovens dos 13 aos
22 anos.

Também foi lançada em mar-
ço a Vodca Three Olives Marilyn

MonroeStrawberry, com orótu-
lo exibindo a imagem clássica da
estrela de pé sobre uma grade de
ventilação do metrô, com seu
vestido branco esvoaçante.

Uma linha de sapatos Ma-
rilyn Monroe será também lan-
çada pela marca Will Rich em
setembro. Ruth Bernstein, dire-
tor de estratégia da Yard, disse
que foi crucial para a campanha
da Sexy Hair incluir as citações
de Marilyn, tiradas de entrevis-
tas que ela deu no passado.
“Quisemos trazer não só o gla-
mour eterno de Marilyn, mas
também sua sagacidade e hu-
mor”, disse Bernstein. “Esta-
mos achando mais e mais que
Marilyn foi uma pioneira.”

De acordo com a Q Scores, que
rastreia a popularidade de cele-
bridades vivas e mortas, 96% dos
entrevistadossabemqueméMa-
rilyn Monroe e, entre eles, 25% a
classificaram com uma de suas
estrelas favoritas. Embora Ma-
rilyn esteja quase no topo das
147 celebridades desaparecidas
e reconhecidas pelo nome, seu
índice de “popularidade”, medi-
do pela Q Score está ligeiramen-

te acima da nota média, que é
23. A nota dela é 25.

Marilyn Monroe, cujo espó-
lio foi adquirido pelo Authentic
Brands Group em 2010, tem
uma presença importante em
mídias sociais, com mais de 7,3
milhões de membros na página
oficial no Facebook e 153 mil se-
guidores no Twitter.

A página do Facebook, admi-

nistrada pela Authentic Brands,
frequentemente promove pro-
prietários de licenças, como a
linha de toalhas de praia Ma-
rilyn Monroe na Bed Bath & Be-
yond, a coleção de roupas da
Macy’s e o Marilyn Monroe Ca-
fe, que foi aberto em 2012 em
Oakville, Ontario, com o objeti-
vo de duplicar o conceito com
franquias.

Espólio. Quanto aos acordos
de endosso envolvendo cele-
bridades falecidas, as marcas
avaliam fatores similares aos
queanalisamcomrelaçãoace-
lebridades ainda vivas.

“Tem de ser bem adaptado
à marca e à celebridade desa-
parecida, exatamente como
nocaso de umaviva”, disse Li-
sa Soboslai, diretora da Cor-
bis Entertainment, que con-
trolaa Greenlight. Além de re-
presentar os espólios de figu-
ras como Albert Einstein,
Andy Warhol, Steve Mc-
Queen e Charlie Chaplin, a
Greenlight faz intermediação
de acordos entre marcas e es-
pólios que ela não representa.

Anunciantes com orça-
mentos limitados podem
achar interessante trabalhar
com celebridades falecidas.
“É um pouco mais barato,
uma vez que mesmo um Ste-
ve McQueen ou um James
Dean vai custar menos do
que uma grande celebridade
de hoje”. E o resultado tam-
bém é mais previsível. / TRA-
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● Não foi só Marilyn Monroe que
voltou ao mundo dos vivos para
emprestar seu rostinho a marcas
conhecidas. No início do ano, co-
mercial da Mars, para a marca
de chocolates Galaxy, trouxe de
volta Audrey Hepburn, a “Bone-
quinha de Luxo”, vinte anos após
sua morte. No filme, ela aparece
na década de 1950 viajando de
ônibus pela Costa Amalfitana na

década de 1950, enquanto tira
um chocolate da bolsa e observa
um homem na rua. Os filhos da
atriz autorizaram o uso de ima-
gem, por entender que a mãe era
fã de chocolate.
O caso mais recente no Brasil foi
a volta de Antônio Carlos Bernar-
des Gomes, mais conhecido co-
mo Mussum, de ‘Os Trapalhões’.
Ele estrelou a campanha da
Volkswagen para o novo Fusca.
A agência Almap BBDO, respon-
sável pela campanha, recuperou
imagens de Mussum de filmes
antigos e dublou uma de suas
frases.

Sony recria
casa do
brasileiro

Canção, que dá nome a um novo perfume da marca, será tocada
quando as revendedoras virarem a página do folheto.

‘Garota de Ipanema’ é o nome
do novo perfume da Avon

FOLHETO

Na semana passada, uma ro-
tineira ida ao banco virou
mais um daqueles burburi-
nhos nas redes sociais. O mi-
neiro Bernardo Cunha esta-
va na agência para pagar
uma conta de telefone quan-
do uma mulher atraiu sua
atenção. Daí, surgiu um dos
posts mais curtidos no Face-
book nos últimos dias: “Vo-
cê, menina bonita, que esta-
va na agência do Itaú do Gu-
tierrez hoje, às 14h, na fila do
caixa. Vi que você olhou pra
mim algumas vezes e você
viu que eu olhei de volta. Só

que você tava longe na fila e
não dava pra puxar papo. Nem
sou cara de pau assim. Mas, sé-
rio, eu queria muito saber
quem você era.”

Essa história traz à tona uma
nova questão no setor de mar-
keting: a da inserção espontâ-
nea de marcas nos discursos
das redes sociais. Bernardo pu-
blicou o post na segunda-feira
passada e, em cerca de 24 ho-
ras, recebeu mais de 2 mil com-
partilhamentos. Foi considera-
do um “viral”, termo usado pa-
ra o conteúdo que se propaga
de forma orgânica, sem a inter-

ferência da marca. O rapaz vi-
rou uma celebridade na cida-
de: sites, TV e rádio de Belo
Horizonte queriam saber do
garoto o que aconteceu no ban-
co do bairro Gutierrez.

O Itaú, banco com o maior
número de fãs no Facebook no
mundo (6 milhões), republi-
cou o post com a mensagem. E
os comentários se multiplica-
ram na rede. “Achamos simpá-
tico e demos amplitude para a
conversa, sem perder de vista
que o protagonista era o clien-
te”, diz Eduardo Tracanella,
superintendente de marke-
ting institucional do banco.

As chamadas “inserções” já
são usadas há muito tempo pe-
las marcas. Um exemplo clássi-
co é o da bola Wilson que apa-
rece numa caixa do FedEx pa-
ra o personagem de Tom

Hanks no filme Náufrago. Com
as redes sociais, nasceu uma
nova modalidade de inserção,
provocada pelo consumidor e
de forma espontânea.

Basta ver as fotos com as bici-

cletas laranjas do próprio Itaú
ou, num exemplo em escala glo-
bal, a imensidão de copos de
Starbucks compartilhados es-
pontaneamente por milhares
de clientes. Uma empresa que

vasculha imagens nessas re-
des chegou a achar 8 mil co-
pos em 24 horas de busca.

Essa situação, para o pro-
fessor da USP Paulo Nassar,
estudioso das narrativas
nas novas mídias, mostra
que todos os elementos rela-
cionados a uma empresa
(do produto ao espaço físi-
co) podem virar narrativas
virtuais – ou grandes even-
tos, dependendo da reper-
cussão. “Existe mais vida
nas empresas do que elas
imaginam.” Nassar diz que,
no caso de Bernardo, a men-
sagem teve ainda um quê mi-
tológico, já que o “amor” do
rapaz é platônico. Ele não
encontrou a moça do banco
até agora. E isso aproxima
ainda mais a história das
pessoas. / NAYARA FRAGA

CAMPANHA

‘Você, menina bonita,
que estava no Itaú...’
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Para produzir a campanha pu-
blicitária de vários produtos
(entre eles notebook, TV, câ-
mera digital e home theater),
a Sony montou uma megaes-
trutura numa casa no bairro
de Alto de Pinheiros, em São
Paulo, no mês passado.

O trabalho começou uma
semana antes das gravações.

As paredes tiveram de ser pinta-
das, cada uma, de amarelo, ver-
de ou azul, para fazer referência
à bandeira do Brasil.

As salas e os quartos foram
montados sem muito luxo. As
peças do home theater, por
exemplo, estavam dispostas so-
bre chão, rack e aparador, como
que de improviso. “Podíamos
ter produzido uma sala toda
high tech, dado o design do pro-
duto; mas a sala do brasileiro
não é assim”, diz o gerente de
comunicação e marketing da
Sony, Luciano Bottura.

A casa reuniu uma equipe de
cerca de 50 pessoas no dia da
gravação. Entre elas estavam ar-

gentinos da produtora Landia e
a equipe da agência David, que
bolou a campanha.

A imagem acima, feita na sala,

faz parte do comercial do home
theater, na qual Rodrigo Faro re-
cebe os amigos em casa para as-
sistir a um jogo do Brasil. Para

chegar à torcida ideal, os oito
atores, mais o famoso apresen-
tador, repetiram a encenação
seis vezes. Um balde de pipoca

jogado ao ar exigia a interven-
ção do aspirador de pó em to-
dos os intervalos.

Nestecomercial, Faro mos-
trará o efeito do botão “torci-
da”, um recurso para aumen-
tar o som ambiente do está-
dio e emudecer o locutor.

A Sony produziu, no total,
seis filmes durante três dias.
Um deles teve de ser feito na
piscina, para mostrar que a
câmera é à prova d’água. O
problema era o frio que fazia
em São Paulo naquela sema-
na. A solução foi aquecer a
água da piscina, para os ato-
res não congelarem nas ce-
nas subaquáticas. / N.F.

Audrey Hepburn e
Mussum
também voltaram

Torcida. Em filme, Rodrigo Faro assiste a jogo do Brasil e comemora gol com os amigos

Espontâneo. Rapaz contou no Facebook o que viu no banco

Popular.
Marilyn

Monroe é
reconhecida

por 96%
das

pessoas

Diferente Musical

● Do outro mundo

Estrela de Marilyn
ainda brilha
na publicidade
Atriz, que teria hoje 87 anos, foi ‘ressuscitada’ em uma
série de campanhas nos Estados Unidos e ainda vende
desde produtos para cabelos até vodca e sapato

“É um pouco mais barato,
uma vez que mesmo um
Steve McQueen ou um
James Dean vai custar
menos do que uma grande
celebridade de hoje.”
Lisa Soboslai
DIRETORA DA CORBIS ENTERTAINMENT
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




