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Craques da seleção brasileira estrelam como garotos-propaganda de diferentes produtos e 
serviços ao mesmo tempo. 
 
Depois de estrelarem a campanha do Santander Banespa, no início do ano, os jogadores Ronaldo, 
Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Robinho e Roberto Carlos se tornaram figurinhas repetidas em 
campanhas publicitárias que estão no ar ou serão veiculadas a partir deste mês. Emprestam a 
imagem e o prestígio de celebridades da Copa a picolés, gomas de mascar, lâminas de barbear, 
isotônicos, cervejas. Segundo fontes do setor, o cachê desses craques nunca é inferior a R$1 
milhão. E as cifras são ainda maiores, se convertidas pela moeda americana. Especialistas, no 
entanto, alertam que nem sempre atribuir uma marca à imagem de um mesmo grupo de 
celebridades pode garantir o resultado esperado.  
 
Uma das empresas que aproveitaram o clima de Copa do Mundo para associar a imagem aos 
jogadores é a PepsiCo, com a marca Gatorade. Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos estampam a 
embalagem especial, alusiva à Copa, nas gôndolas desde o dia 23 de março. Campanhas de TV, 
anúncios em jornais, rádios e internet entram no ar na segunda quinzena de abril, assinadas pela 
AlmappBBDO. A edição é limitada e estará à venda até 30 de junho. 
 
— A novidade faz parte de uma ação global que utiliza o futebol, esporte mais praticado no Brasil, 
e craques do porte de Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos. O futebol é a melhor forma para 
comunicar os benefícios do produto — afirma João Paulo Lucena, gerente de Marketing da 
Gatorade.  
 
Ronaldinho Gaúcho é estrela de quatro campanhas 
 
Para Adilson Xavier, diretor nacional de Criação da Giovanni,FCB e presidente da Associação 
Brasileira de Propaganda (ABP), o momento atual, de proximidade com a Copa do Mundo e o 
prestígio dos atletas, chama a atenção das empresas. Segundo ele, leva vantagem que usar a 
imagem do garoto-propaganda de forma inteligente. 
 
— É um investimento de ótimo retorno quando a imagem do garoto-propaganda é usada para 
reforçar a marca na mente do consumidor. Nesse momento, os craques da seleção são os ídolos 
de um momento de excitação muito particular, e ter um deles associado a uma marca é também 
uma demonstração de status — diz Xavier. 
 
A marca de sorvetes Kibon também apostou no clima da Copa para criar o picolé Kibon 
Ronaldinho Gaúcho, que começa a ser vendido amanhã. Além do lançamento do produto, a Kibon 
criou uma promoção em que um palito do picolé, mais R$1,50, vale um pôster do craque. 
 
Ronaldinho Gaúcho pode ser considerado a figurinha mais repetida da publicidade no momento. 
Ele também é a estrela do lançamento de um novo desodorante da marca Rexona, da Unilever, 
que investiu R$16 milhões no lançamento do produto. O Rexona Men SportFan será vendido de 
março a junho no Brasil, na Argentina, no México, no Chile, além de Europa e Ásia. Os filmes para 
TV foram gravados em Barcelona, na Espanha, e no Brasil e entram no ar este mês.  
 
Brasil usa celebridades em 8% dos anúncios 
 
O título de melhor jogador do mundo também despertou o interesse da fabricante de balas e 
confeitos Cadbury Adams, que escolheu o craque para o lançamento do chiclete Bubbaloo Golaço, 
com investimentos de R$5 milhões. O filme publicitário, assinado pela agência JWT, está no ar 
desde o dia 24 de março e traz o jogador em uma pelada com crianças e um personagem 
animado da marca. A imagem do jogador também faz parte de uma promoção para aumentar as 



vendas do chicletes. Consumidores que juntarem oito embalagens do Bubbaloo Golaço concorrem 
a um bate-bola com Ronaldinho Gaúcho no fim de 2006. 
 
A Brahma escolheu o jogador Ronaldo para a campanha onde o fenômeno dribla touros ferozes 
em uma arena. A campanha entrou no ar com filmes para TV no dia 22 de março. A empresa vai 
aproveitar a competição para lançar a cerveja Brahma Beer, que chegou nos pontos de venda 
ontem. A cerveja é do tipo helles, desenvolvida com base em receitas alemãs e tem edição 
limitada de 1 milhão de unidades. 
 
A Gillette do Brasil associou a empresa à imagem do jogador Kaká para o lançamento da lâmina 
de barbear Mach3Turbo Gol. Segundo Danielle Panissa, gerente de Produtos da Gillette, o jogador 
traduz o conceito do novo produto, voltado para consumidores jovens, amantes de futebol.  
 
O craque do Milan também é o garoto-propaganda do guaraná Antarctica, na promoção “Amor à 
Camisa”, onde os consumidores poderão trocar tampinhas de refrigerante por camisas alusivas às 
copas onde o Brasil foi campeão. Kaká protagoniza os anúncios de mídia impressa criados pela 
Duda Propaganda e material de ponto-de-venda da promoção.  
 
O atacante da seleção Robinho é mais um craque que empresta a imagem para uma campanha 
publicitária. Ele é o garoto-propaganda da operadora de celular Vivo, que lançou uma promoção 
para sortear 75 viagens para a Copa na Alemanha, com direito a acompanhante. Os filmes, 
criados pela agência DPZ, mostram o jogador trocando passes com o boneco que é símbolo da 
operadora. 
 
Uma pesquisa realizada pela Millward Brown Brasil, empresa do Grupo Ibope, mostra que o uso 
de celebridades na propaganda vem crescendo, apesar do alto custo no orçamento. No mundo, os 
famosos estão em 12% das propagandas e, no Brasil, em 8% delas. O Brasil ainda é um dos 
países que usa celebridades com certa moderação em campanhas publicitárias. Está atrás de 
Índia, Tailândia, Inglaterra e China. Mas supera os EUA, Argentina, Espanha e França. O Japão 
lidera o ranking, com o uso de celebridades em 23% das propagandas locais. O México é o 
lanterninha, com 4% de famosos em campanhas publicitárias. 
 
Para Aurora Yasuda, executiva da Millward Brown Brasil, é preciso estudar bastante o retorno que 
uma celebridade pode trazer de impacto na comunicação da marca com o cliente. No caso da 
superexposição dos jogadores da seleção brasileira em diferentes campanhas, o efeito, diz Aurora, 
pode ser perigoso. Isso porque, conforme aponta a pesquisa, se uma celebridade anuncia várias 
marcas ao mesmo tempo, pode diluir sua ligação com o produto para o qual foi escolhida como 
imagem. 
 
— A Copa do Mundo é um momento especial e as empresas estão investindo na associação da 
imagem à competição. Mas usar a mesma celebridade em vários produtos pode provocar confusão 
e não surtir o efeito desejado pela marca. Quem é de todo mundo não é de ninguém. O uso de 
celebridades pode ser um bom negócio, mas é preciso combinar a marca com algum atributo da 
celebridade.  
 



 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 abr. 2006, Economia, p. 37. 


