
Sabor de limão
Comercial de Pepsi Twist é o mais eficaz do mês de outubro

Por atingir maiores índices
em impacto e construção de equi-
ty (força da marca), o filme "Su-
presa", criado pela AlmapBBDO
para a Pepsi Twist, foi considera-
do o mais eficaz do mês de outu-
bro de acordo com a pesquisa de
eficácia publicitária realizada
pelo instituto Ipsos-ASI e publi-
cada com exclusividade por Meio
& Mensagem. No filme, dois li-
mõezinhos brincam de "abra a
boca e feche os olhos" até que

um deles acaba perdendo parte
da "cabeça".

Para chegar à campanha mais
eficaz são analisados os desem-
penhos de comerciais veiculados
em TV, selecionados a partir de
levantamento que indica quais
os que tiveram maior variação de
lembrança no período. Na últi-
ma rodada, além da ação vence-
dora foram analisados os filmes
"Ronaldinho e meninos" e "Dona
Miguelina", da Lowe para o sa-

bão em pó Omo, da Unilever
(estrelados pelo jogador Ronal-
dinho Gaúcho e sua mãe); e "Ré",
da J Walter Thompson para o
automóvel Fiesta, da Ford, no
qual o veículo aparece andando
para trás.

O maior destaque da campa-
nha vencedora foi o alto índice
de visibilidade. Grande parte dos
entrevistados lembrou ter visto
o comercial de Pepsi, o que pode
ser explicado pelo uso dos li-

mões animados como fator gera-
dor de impacto. A utilização des-
se recurso tende a quebrar o ru-

50 - meio&mensagem 29 DE NOVEMBRO DE 2004

Limões estrelam o filme do refrigerante: sucesso maior entre o público jovem

ído publicitário com maior facili-
dade e, assim, chamar mais a
atenção do consumidor.



Apesar de não alcançar uma
significativa associação com a

marca (brand linkage) em todos
os targets, o recurso criativo foi
suficientemente forte para trans-
ferir a atenção para a marca entre
: s mais jovens (ver quadros).

Outra função de um comerci-
al é transmitir uma mensagem
diferenciada e relevante para o

consumidor, persuadindo-o a
comprar e construindo valor
(equity) para a marca. Tudo isso
possibilita uma percepção posi-
tiva em relação ao que está sen-
do anunciado.

Analisando-se a mensagem
de Pepsi em relação à norma da
sua categoria e ao investimento

televisão, vemos que ela foi
persuasiva e capaz de construir
o valor da marca, trabalhando
sua diferenciação e relevância.
Esses pontos são essenciais
para uma campanha ser consi-
derada eficaz do ponto de vista
do consumidor.

Os índices de diferenciação e
relevância encontrados estão aci-
ma da norma, o que mostra que a
mensagem transmitida por Pepsi
foi considerada interessante pelo

público. A ação cumpre com efi-
cácia sua função de persuadir o
consumidor e fortalecer a marca,
destacando-se entre o público
mais jovem.
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