
Craques da Seleção têm mil e uma utilidades 
Eliane Sobral, De São Paulo 
 
Ronaldinho Gaúcho, a marca mais famosa, vale US$ 56,4 milhões.  
 
Eles estão por toda a parte, nas páginas dos jornais, das revistas, nas telas da TV, no rádio. 
Vendem aparelhos de barbear, celulares, cerveja, guaraná e até indicam qual é o melhor banco 
para se abrir uma conta. Jogadores de futebol sempre marcaram presença na mídia. Em ano de 
Copa do Mundo, então, a vitrine é deles. 
 
Ter um Ronaldinho Gaúcho, um Ronaldo ou um Kaká como garoto propaganda custa muito 
dinheiro. Tanto, que o mais requisitado da Seleção Brasileira, o meia-atacante Ronaldinho 
Gaúcho, é hoje a marca mais valiosa do futebol mundial - desbancando o inglês David Beckham. 
De acordo com levantamento realizado pela consultoria BBDO Germany, a marca Gaúcho vale 
hoje US$ 56,4 milhões - Beckham vem logo em seguida, com valor de US$ 44,4 milhões. 
 
Mas será que vale a pena investir tanto dinheiro num garoto propaganda que empresta seu nome 
a quase uma dezena de produtos - e em alguns casos, quase simultaneamente? O banco 
Santander Banespa acha que sim. Gastou US$ 100 milhões para reunir Robinho, Roberto Carlos, 
Kaká, Cafu e os dois Ronaldos numa megacampanha publicitária e um mês depois, alcançou 85% 
do público alvo, de acordo com pesquisas internas. 
 
Mas nem sempre funciona. Depois de gastar alguns milhões de reais para ter Ronaldo Fenômeno 
como garoto-propaganda, em 2003, o Carrefour foi obrigado a dispensar o atacante do Real 
Madrid porque ele simplesmente não deu o retorno esperado. "Jogadores de futebol sempre 
ajudam a vender . Eles chamam a atenção, principalmente em ano de Copa. Mas, se não há 
sinergia entre ele e a marca que está anunciando, a campanha simplesmente não funciona", 
afirma Rodrigo Lacerda, diretor de marketing do Carrefour , que botou Ronaldo no banco e 
escalou a apresentadora Ana Maria Braga. "Ela tem mais a ver com a gente. É crível que Ana 
Maria vá ao supermercado mas é pouco provável que Ronaldo faça o mesmo". 
 
Aurora Yasuda, vice-presidente do instituto de pesquisa Millward Brown Brasil fez um 
levantamento e concluiu que as celebridades estão em pelo menos 8% das propagandas 
brasileiras. "O que não é muito, comparado ao Japão, onde as celebridades estão em 23% das 
campanhas", diz ela. Mas Aurora faz uma ressalva: "Ter a mesma celebridade - jogadores de 
futebol no caso - anunciando várias marcas ao mesmo tempo pode resultar num esforço inócuo. A 
mensagem fica dispersa e a celebridade acaba chamando a atenção para si e não para a marca. 
 
Para evitar que isso aconteça com suas campanhas, a operadora de telefonia celular OI, do Grupo 
Telemar, procura não dar tanto destaque a Ronaldo Gaúcho, seu principal garoto propaganda, nas 
campanhas da marca. "A gente evita o lugar comum, como ele batendo bola, e opta por 
apresentá-lo como um consumidor comum, que tem as dúvidas que todo mundo tem. Tudo com 
muito bom humor, como na campanha que estréia dia 16", diz o diretor de marketing do Grupo 
Telemar, Alberto Blanco. O contrato entre Gaúcho e a OI começou em outubro passado e vai até 
2010. 
 
"Se tivesse que fazer um anúncio de oportunidade pensaria duas vezes na superexposição. Mas 
esse não é o nosso caso", diz Alexandre Loures, gerente de comunicação corporativa da AmBev 
que está com Ronaldo Fenômeno desde 1994. Além do jogador do Real Madrid, a AmBev 
patrocina Kaká e a Seleção Brasileira. 
 
O meia-armador Kaká também está muito bem cotado entre os anunciantes e é outro brasileiro a 
desbancar Beckham. Garoto propaganda das campanhas globais da Gillette, pela primeira vez o 
inglês será substituído num lançamento da marca. "Batemos o pé e convencemos a matriz de 
que, em ano de Copa do Mundo, não faria sentido não termos um jogador da Seleção Brasileira", 



conta a gerente de produtos Gillette, Danielle Panissa. Ela diz que Beckham tem contrato mundial 
que vai até 2007, mas não revela por quanto tempo o ex-jogador do São Paulo Futebol Clube 
emprestará seu belo rosto à divulgação do Mach3Turbo Gol - que terá edição limitada e 
comemorativa à Copa. 
 
Danielle concorda com a necessidade de haver sinergia entre o garoto propaganda e a marca 
anunciada e diz que a identificação dos valores de sua marca e o jogador do Milan foi decisiva 
para fechar com ele. "A gente usa o slogan 'a sua melhor imagem' e o Kaká tem a imagem de 
bom moço. Aliás, a presença dos pais dele durante (as negociações) e a preocupação dele com 
detalhes do contrato nos deu a certeza de que estamos contratando a pessoa certa", diz a gerente 
da Gillette, que antes de fechar com o ex-são-paulino pensou no corintiano Nilmar - descartado 
por não ser suficientemente conhecido. 
 
Danielle diz que a empresa não vê problemas com a superexposição do craque. "Até porque a 
imagem dele está atrelada a marcas de primeira qualidade, como Adidas e Armani, entre outras". 
 
O professor de planejamento e marketing e diretor de projetos de pós-graduação da ESPM, 
Claudinei Santos, lembra que os craques do futebol de hoje cumprem um papel para além das 
fronteiras nacionais. "A maioria joga no exterior e é conhecida no mundo inteiro. São os garotos 
propagandas ideais do mundo globalizado, da economia sem fronteiras". 

 
 
Leia Mais 
 
Nivea começou cedo e vendas já crescem 
De São Paulo 
 
A apenas 62 dias para a Copa do Mundo da Alemanha, conseguir um lugar ao sol em meio à 
profusão de promoções e campanhas publicitárias não tem sido fácil para quem quer aproveitar o 
mundial e alavancar a venda de seus produtos. Agora, faltando tão pouco tempo e com o assunto 
dominando todas as conversas, chamar a atenção do consumidor tem se mostrado uma árdua 
tarefa. "E não é só isso. Conseguir um bom lugar de exposição no ponto-de-venda também está 
muito mais difícil", afirma a diretora de marketing da Nivea, Maria Laura Conceição. 
 
E ela sabe do que está falando. A Nivea, ao lado de Embratel e Avaya, foi uma das primeiras a 
lançar campanha promocional ligada à Copa do Mundo - em junho do ano passado, ou seja, com 
exatamente um ano de antecedência. "Quem lança campanha agora vira apenas mais um no mar 
de promoções vinculadas ao mundial", diz. 
 
Maria Laura diz que as vendas da empresa, com sede na Alemanha, subiram 15% no ano passado 
em relação a 2004 e, segundo ela, boa parte do crescimento pode ser creditada à promoção 
"Copa no País da Nivea". 
 
Durante o período da promoção, de junho a agosto, foram 600 mil inscrições e, ao contrário do 
que se imagina, os homens marcaram boa presença com 45% do total de participantes. "Fomos 
muito questionados porque nossos produtos não são necessariamente voltados ao público 
masculino. Mas nossa idéia não era só alavancar vendas. Também queríamos associar nossa 
ascendência (alemã) ao país do mundial - reconhecido por sua excelência", diz Maria Laura, 
lembrando que a contratação da modelo Gisele Bündchen não foi só pelos belos olhos, rosto e 
corpo. "O fato dela ser descendente de alemães caiu como uma luva". 
 
Trabalhar o tema Copa do Mundo com tamanha antecedência rendeu dividendos também para a 
receita da Nivea, que foi vitaminada com a comercialização de produtos de maior valor agregado. 
 



Segundo balanço da empresa, 20% dos produtos vendidos durante a campanha são da linha de 
tratamento facial, com preços superiores à linha de desodorantes (40% das embalagens enviadas 
para a campanha); ou de hidratantes corporais (25%) e demais produtos (15%). 
 
Mesmo não tendo o consumidor final como público alvo, a Avaya - empresa norte-americana 
integradora de redes de telecomunicações - destinou 40% de sua verba de marketing de 2005 
para a primeira campanha publicitária que faz no Brasil explorando o tema futebol. A exemplo do 
que fez a Nivea, a Avaya saiu na frente com campanha em publicações especializadas em agosto 
do ano passado. "Registramos um acréscimo de 35% no número de novos clientes", contabiliza 
Marco Barcellos, diretor de marketing da Avaya. 
 
O diretor comercial da agência de publicidade DPZ, Daniel Barbará, diz que a vida útil de uma 
Copa do Mundo é muito curta e que sair na frente da concorrência com campanhas e promoções 
um ano antes de acontecer o mundial é uma estratégia para lá de acertada. "Maio será o auge 
das campanhas publicitárias e aí fica mais difícil para destacar uma marca em meio a tantas 
atreladas ao mesmo assunto. Depois disso, só se tem a garantia da primeira fase, em que todas 
as seleções jogam. Daí para frente é pura sorte", diz ele. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7, 8 e 9 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B7. 
 


