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Tudo quase sempre igual
Uso freqüente dos mesmos ícones em determinados segmentos
anunciantes gera fórmulas repetitivas na propaganda

Por Nara Damante
Algumas categorias de produ-

tos — geralmente de consumo de
massa, como margarina, sabão em
pó, detergente, inseticida e cerve-
ja, além de propaganda política —
têm campanhas publicitárias cu-
jos conceitos são muito pareci-
dos. Há quem diga que isso tem a
ver com o atual momento do
mercado, em que existe uma ten-
dência a evitar riscos nos investi-
mentos, mas o fato é que o uso
freqüente dos mesmos ícones
gerai fórmulas como as que fica-
ram conhecidas como "comercial
de margarina* (café da manhã em
família) ou "filme de cerveja*
(mulher bonita, amigos na mesa
de bar e situações de verão). Como
resultado, o que se vê na televisão
é uma onda de produtos do mes-
mo segmento com mensagens
parecidas, o que muitas vezes tor-
na os breaks monótonos e pode
provocar o "desaparecimento"

Livi: só os publicitários não se surpreendem mais
com "Não é assim uma Brastemp", porque para o
consumidor a propaganda ê sempre bem-vinda

Silvestre: campanhas testadas exaustivamente
em pesquisas e que ainda têm de passar
pelos policies do cliente

muito suas ações de comunica-
ção antes de levá-las ao ar, o que
não aconteceu neste caso, que foi
um risco que decidimos correr.
Precisávamos de um posiciona-
mento local forte para a marca, o

que acabou revertendo
a curva de vendas e fa-
zendo com que o cres-
cimento superasse os
dois dígitos em quatro
meses", relata Erik Ga-
lardi, gerente de marke-
ting de margarinas da
Unilever Bestfoods.

O diretor de cria-
ção da Lowe afirma
que o mais importan-
te é que o cliente acre-
ditou na campanha,
confiando na agência
a ponto de não pro-
mover testes prévios.
"Deve-se governar os
consumidores e não
ser governado por
eles, caso contrário

não teremos inovação na propa-
ganda. Mas isso não é uma deci-
são só da agência", diz. Leite ex-
plica que cada vez mais é necessá-
rio encontrar histórias que envol-
vam o telespectador, evitando

vem ganhar dublagens com sua
exportação para alguns países eu-
ropeus, Estados Unidos e Méxi-
co. Em dezembro, o tema será
levado à mídia impressa e haverá
ações em pontos-de-venda e mer-
chandising nos programas Saia
Justa e Marília Gabriela, no GNT.

Sujar faz bem

Há segmentos que parecera
não conseguir escapar do lugar-
comum, como é o caso dos sa-
bões em pó, que precisam mos-
trar a capacidade de lavar bem as
roupas. Para isso os anunciantes
sempre enfatizaram a capacita-
ção técnica do produto, mostran-
do testes em laboratório ou gran-
des lençóis pisoteados por uma
multidão que ficam ainda mais
brancos depois de lavados. "Mas
o que parece mesmice, também
constrói. Foi o que ocorreu com
Orno, cujo histórico de campa-
nhas foi importante para a credi-
bilidade da marca", contrapõe
Paula Costa, gerente de marcas
Orno da Unilever. Ela prefere acre-
ditar que, mais do que propria-
mente uma mudança na linha de
comunicação, houve uma evolu-
ção do produto no sentido de

Campanha da Becel que saiu do lugar-comum ao deixar de mostrar
o tradicional café-da-manhà de uma família feliz

Cena de filme da Intelig, que assumiu algumas fragilidades
para quebrar a rotina de usuários das operadoras concorrentes

Dirt is good, de Omo: marca de sabão em pó deixou seu posicionamento
habitual e colocou Ronaldinho Gaúcho e sua mãe em comercial

das marcas na mente do telespec-
tador. Para explorar o assunto, Meio
& Mensagem entrevistou alguns
profissionais de criação. Todos dis-
seram que a situação não decorre
da impossibilidade de criar para
determinadas categorias, mas da
acomodação ou simplesmente do
medo de correr riscos.

"Dá para fazer campanhas que
saem da paisagem comum em
qualquer segmento de mercado.
O que existe muitas vezes é a
interpretação errônea ou literal
da pesquisa", resume João Livi,
diretor de criação da Talent. Para
ele, os exemplos mais contuma-
zes dessa prática são os focus
group de margarina, em que as
donas de casa, já devidamente
conhecedoras dos comerciais tí-
picos da categoria, dizem que mar-
garina está ligada a mulher e famí-
lia feliz, algo que aprenderam com
os filmes. "As campanhas que en-
dossam esse hábito estão fora da
realidade porque não é só dona
de casa que compra margarina.
Muitas vezes o consumo é indivi-
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com commodiües porque esses
produtos são mesmo muito pare-
cidos. Mas é preciso descobrir uma
diferenciação que faça sentido e
sair do comportamento de inér-
cia", confessa Lusa Silvestre, dire-
tor de criação da McCann-Erick-
son. Em sua agência, assim como
na maioria das que atendem clien-
tes multinacionais, as campanhas
são testadas exaustivamente em
pesquisas e ainda têm que passar
pelos policies do cliente.

Clientes X agências
Para Valmir Leite, diretor

de criação da Lowe, a culpa
por esse cenário deve ser divi-
dida meio a meio entre clien-
tes e agências. No primeiro
caso, em virtude da forte ten-
dência de manter o status quo
por acreditar que os públicos
C e D têm dificuldade para
entender novidades; e no se-
gundo, por não saber conven-
cer o cliente de que é preciso
evoluir e, por vezes, subverter
a ordem. Em sua agência, ele

Regular e a Culinária previnem o
colesterol e a Pro.activ ajuda a bai-
xar o colesterol de quem já tem
problemas — para a manutenção
da saúde do coração.

A idéia da agência foi transfor-
mar o argumento técnico racional
(prevenção do colesterol) em um
apelo afetivo, ressaltando que a
vida é cheia de emoções e que é
preciso estar com o coração prepa-
rado para aproveitar esses momen-
tos. "A Unilever usualmente testa

uma seqüência chata de ações
idênticas. "É preciso fazer com
que o consumidor se torne admi-
rador da marca, seja por meio da
emoção, do humor ou do impac-
to visual", complementa.

A campanha de Becel também
ampliou o target do produto fa-
zendo com que a mensagem atin-
gisse os homens por meio de pelo
menos um dos comerciais. Os
três filmes têm a voz grave do ator
Paulo Goulart na locução e de-

Arquivo M&M

acompanhar a consumidora e as
transformações pelas quais as mu-
lheres passaram na sociedade.

Caminhando numa direção di-
ferente da habitual, Orno saiu de
seu tradicional posicionamento
de mostrar que lava mais branco
e partiu para o conceito "dirt is
good". Uma pesquisa de opinião
com consumidoras comprovou
que elas não se identificavam com
a marca, o que acabou levando a
agência Lowe a optar por uma

dual e também as famílias já não
são mais tão convencionais. Não
se trata de ousadia do marketing,
mas de competência em enten-
der novas nuances", opina.

"Normalmente, é difícil lidar

tem dois casos clássicos de virada
de mesa. Um deles é o da marga-
rina Becel, da Unilever Bestfoods,
que tentou se diferenciar enfati-
zando uma verdade absoluta: o
benefício de suas fórmulas — a



Xavier: o problema está no fato de clientes
tomarem decisões com base em
pesquisas sem exclusividade, ou seja,
compartilhadas pelos concorrentes

linha de comunicação diferente
da convencional da categoria.
Nela, a sujeira não é um fator
negativo, e sim algo que conta
com Orno para ajudar na limpe-
za. Essa tese foi baseada em argu-
mentos de pediatras que dizem
que a sujeira faz parte do desen-
volvimento da criança e que, por
isso, não é algo ruim. Ao colocar
areia na boca, a criança estaria
criando anticorpos, preparando
o organismo para o combate a
doenças. "Hoje temos uma co-
municação funcional e também

Sanches: ícones de um segmento não são queb
do dia para a noite e dá para ser diferente
mesmo adotando símbolos recorrentes

rã a criação dos sabões em pó da
Unilever fazendo campanhas para
o argentino Skip e para o chileno
Drive. "Apostamos mais no fee-
ling do que nas pesquisas e ganha-
mos a confiança do cliente. Com
isso a equipe de criação não acha
mais chato fazer campanha de sa-
bão em pó", testemunha Leite.

Pesquisas reproduzidas
Assim como as marcas de sa-

bão em pó, os segmentos de de-
tergentes e inseticidas também
preferem adotar uma fórmula-
padrão, como lembra Adilson Xa-
vier, diretor nacional de criação

que atuam em mul-
tinacionais, estão
sendo excessiva-
mente cobrados por
resultados rápidos.
"Mas a agência é cul-
pada por se deixar
impregnar por esse
terror. Devemos
manter uma distân-
cia segura para reco-
mendar soluções
com isenção", diz.

rados Na Giovanni, ele afir-
ma que o método en-
contrado para en-

frentar o problema foi ser ques-
tionador em todas as etapas e dar
uma visão inteligente e criativa às
interpretações das pesquisas. "Te-
mos insistido com os clientes re-
lutantes em acrescentar algo mais
a esses indicadores", enfatiza. Mas
há outros anunciantes que trafe-
gam na direção oposta e, numa
aparente experiência camicase,
vêem suas campanhas surtirem
efeito nos negócios. A Intelig, por
exemplo, teve a coragem de assu-
mir sua fragilidade dizendo que
existia uma rotina de usar os ser-
viços telefônicos da concorrên-
cia, mas ao mesmo tempo solici-

pre representados por animação
para não causar asco nas consu-
midoras em relação à marca.

Mulher e cerveja
Outro alvo fácil da mesmice

são as campanhas de dtrveja que,
com raras exceções, usam e abu-
sam dos ícones. Skol encontrou
uma brecha utilizando o conceito
de bom humor, ousadia e diver-
são. Dando continuidade ao tema
"A cerveja que desce redondo",
lançou o complemento "Quem
bebe Skol é louco por Skol", ven-
dendo a paixão e fidelidade à mar-
ca em oposição aos papos na mesa
de bar e mulherão (de preferência,
famosa) propalados pelos concor-
rentes. Mas para Luiz San-
ches, diretor de criação
da AlmapBBDO, que
atende a Antarctica, os
ícones de um segmento
não são quebrados do dia
para a noite e dá para ser
diferente mesmo adotan-
do símbolos recorrentes.

Sanches acredita que
a série B.O.A. (Bebedo-
res Oficiais de Antarcti-
ca) tem elementos como
o bar repleto de amigos,

tos outros, participaram do filme
como atores, vivenciando situa-
ções do dia-a-dia.

Tão ou mais duradoura que a
campanha das Havaianas é a da
Brastemp, com o slogan que virou
bordão nacional há 11 anos: "Não
é assim uma Brastemp". Para João
Livi, diretor de criação da Talent,
que assina o conceito, são os pu-
blicitários que já não se surpreen-
dem mais com a campanha por-
que, para o consumidor, ela é sem-
pre bem-vinda. Ele justifica isso ao
contar que os comerciais do ano
passado foram os de melhor resul-
tado de toda a série, de acordo
com o Instituto Ipsos. "Claro que
uma campanha tão longa tem seus

Bussunda e Juliana Paes: figuras conhecidas do grande
público exploradas de uma forma menos óbvia na
campanha da cerveja Antarctica

Ações de inseticidas recorrem sempre à apresentação de
insetos em animação para não gerar asco no público

Havaianas inovam no testemunhai de celebridades, que não ficam só falando
bem do produto, como o estrelado pelo ator Rodrigo Santoro

emocional que diz que é preciso
aproveitar mais a vida livremen-
te, mesmo sujando a roupa, pois
há um produto certo para solu-
cionar o problema", afirma Paula,
explicando a assinatura de Orno:
"Porque se sujar faz bem".

Há três anos a campanha tem
sido renovada. Recentemente uti-
lizou o depoimento da mãe do
jogador de futebol Ronaldinho,
do Barcelona, dona Miguelina,
que declarou que o craque gaú-
cho tinha um sonho e o que ela
fez foi permitir que ele pudesse se
sujar à vontade para desenvolver
sua habilidade, enfatizando a con-
fiança na marca. Os filmes atuais
focaram os esportes dentro de
uma estratégia que promete mais
etapas para o próximo ano. Leite
afirma que a linha adotada por
Orno é uma das mais importantes
plataformas de comunicação da
Lever no mundo, e revela que o
conceito está sendo levado para
Ásia e África. Já na América Lati-
na, embora o tema ainda não este-
ja implantado, a Lowe Brasil lide-
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da Giovanni,FCB. Para ele, o pro-
blema está no fato de que os clien-
tes tomam suas decisões com base
em pesquisas sem exclusividade,
ou seja, compartilhadas pelos con-
correntes. "Todos descobrem as
mesmas coisas sobre o comporta-
mento do consumidor diante de
determinada categoria. Ao seguir
essas orientações à risca, acabam
fazendo campanhas idênticas",
avalia. Xavier conta até que já
chegou a ver comentários de en-
trevistados dessas pesquisas lite-
ralmente reproduzidos em um
comercial. Para ele, esse posicio-
namento esconde um enorme
medo de errar, provocando o en-
colhimento mental dos criativos,
tão prejudicial à propaganda bra-
sileira. De acordo com o diretor
da Giovanni,FCB a performance
é oposta à da Argentina, para citar
um exemplo na América Latina
que vive um momento de espe-
cial arrojo e sucesso criativo.

Xavier evita condenar apenas
os clientes porque entende que,
especialmente os profissionais

tava que o consumidor passasse a
utilizar o DDD 23. Para interagir
com o telespectador, os comer-
ciais pediam que eles ligassem
para um 0800 e dissessem por
que não usavam o 23. Divertida e
provocativa, a campanha "Saia da
rotina" transformou-se em case
de sucesso para a operadora, de
acordo com Xavier.

O segundo fator que o dire-
tor nacional de criação da Gio-
vanni considera responsável
pela situação das campanhas pa-
recidas entre si é o que ele cha-
ma de "mito da multinacional
que tem que equalizar sua linha
de comunicação no mundo
todo". "Quando há um viés ra-
cional na campanha, fica mais
fácil escapar das peculiaridades
regionais. E quanto mais cientí-
fico, mais inatacável. Essa aco-
modação é um dos males decor-
rentes da globalização", afirma,
citando o caso dos inseticidas
como um exemplo típico. Além
do destaque para o agente ativo
do produto, os insetos são sem-

personagens conhecidos
(Bussunda) e mulher bo-
nita e famosa (Juliana
Paes), mas consegue se
destacar das demais. "A
campanha também pro-
move a interatividade
porque pede que os te-
lespectadores entrem no
site da B.O.A. (www.
antarctica.com.br) para
ganhar a carteirinha do
clube. Com essa linha de comuni-
cação a Antarctica ultrapassou a
Schincariol no disputado ranking
das cervejas, liderado pela Skol.
"Procuramos integrar ao máximo
o planejamento e a criação, com
embasamento, para encontrar um
diferencial dentro do que é pro-
posto", diz ele. Sanches também
comenta outro case de sua agên-
cia, o das Havaianas, que usou a
tradicional fórmula do testemu-
nhai mas sem que as celebridades
aparecessem apenas falando bem
do produto. Rodrigo Santoro, Pris-
cila Fantin, Naomi Campbell e Ma-
ria Fernanda Cândido, entre mui-

Brastemp usa imagem do fotógrafo J,R. Duran em
sua mais recente ação na mídia impressa, que mostra
também Joyce Pascowitch e Rogério Fasano

prós e contras e, neste momento,
estamos vivendo, como sempre,
mais um ciclo periódico de análise
e pesquisa sobre ela, o que não
quer dizer que será eterna", decla-
ra. Como exercício, a agência está
sempre buscando e testando no-
vas alternativas, que podem ou
não entrar no ar. Neste mês, Bras-
temp aparece na mídia impressa
em anúncios de página dupla: o
fotógrafo JR Duran, a colunista
social Joyce Pascowitch e o empre-
sário da gastronomia Rogério Fa-
sano fazem cara de espanto e, na
página seguinte, é revelado o mo-
tivo: o novo design da Brastemp.
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