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Especialista vê risco de superexposição de jogador, que está em mais de 10 campanhas 
 
Atacante é garoto-propaganda de produtos que vão desde sorvete até combustível; contratos 
são estimados em R$ 40 mi  
 
Basta ligar a TV e pronto: em uma dezena de campanhas publicitárias diferentes, o atacante 
Ronaldinho, 26, supera o recorde de aparições na mídia do amigo homônimo, Ronaldo, na 
Copa do Mundo de 2002. Consegue, com isso, rechear a conta bancária e abarrotar o horário 
nobre sob o espectro da superexposição. 
 
Para a Copa do Mundo deste ano, o atacante do Barcelona é o garoto-propaganda das 
empresas Nike, Elma Chips, Unilever, Kibon, Texaco, Oi, Extra, Adam's e Santander. Também 
é o rosto que estampa o lançamento de um CD de samba -em que as músicas foram 
escolhidas por ele- e acaba de finalizar uma parceria para se tornar personagem de gibi da 
empresa de Maurício de Souza. Há quatro anos, em 2002, o parceiro Ronaldo, do Real Madrid, 
participou de cinco campanhas publicitárias. 
 
Utilizar o modelo da celebridade do momento para angariar a simpatia alheia e transferi-la ao 
produto é receita antiga. Especialistas da área de publicidade, munidos de pesquisas 
qualitativas e quantitativas com consumidores, acreditam que isso dá frutos. Se não fosse 
assim, dizem, não se arriscariam a gastar boas somas com uma estratégia equivocada.  
 
Apóiam-se em fatores como carisma e baixa rejeição da imagem do jogador para sustentar a 
decisão de contratá-lo. Em pesquisa qualitativa de um anunciante (com telespectadores com 
idade inferior a dez anos), o jogador não é visto como "mulherengo". 
 
O atacante é hoje o mais bem pago no mundo publicitário entre os jogadores de futebol. 
Embolsou em 2005 14 milhões (R$ 40 milhões) apenas com contratos de mídia. Supera David 
Beckham e Ronaldo, informa a revista "France Football" de abril. As campanhas de publicidade 
no mundo que usam a imagem dele envolveram investimentos em mídia de US$ 56 milhões 
(R$ 126 milhões) em 2005. 
 
"Ronaldinho tem uma performance vitoriosa, um brilhante desempenho e carisma", diz Luiz 
Carlos Dutra, vice-presidente de Assuntos Corporativos da Unilever, dona do Rexona Men 
SportFan. 
 
Na avaliação de Eugênio Mohallem, vice-presidente de criação da agência Fallon, "é preferível, 
nos tempos atuais, evitar a fórmula das celebridades", diz. "Quando todo mundo faz, [o 
personagem] deixa de ser tão especial. Além disso, há um risco alto: a marca fica atrelada ao 
nome de um famoso, e um deslize pessoal pode causar danos à imagem do cliente." 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 7 jun. 2006, Dinheiro, p. B10. 


