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DANIELA PAIVA 

Àmeia-noite eu levarei sua alma

Neymar éhype.Acaboudeas-
sinar contrato com a Lupo, o
que aumenta aí uma cartela
pomposadegaroto-propagan-
da (confira ao lado alguns
anúnciosdogarotodaVilaBel-
miro). Para o professorRobert
Alvarez, do núcleo de marke-
ting do esporte da ESPM, a ca-
ça ao rosto do santista deve-se
ao resgate de valores como ta-
lento e irreverência. “É um
personagemmuito interessan-
te para a indústria”. Ele lem-
bra que essa imagem foi cons-
truída a partir de umplano es-
tratégicodemarketingdopró-
prioSantos(quecontacomalu-

nos de Alvarez, diz o profes-
sor) para que Neymar ficasse
no Brasil. Porém, a tendência
é uma desaceleração na busca
pelo golden boy dos campos.
“Ninguém consegue endossar
5,6marcasdurantemuitotem-
po”, analisa Robert. Ele com-
paracomoutrasestrelasdeou-
ro da indústria publicitária:
“Não é bom ser patrocinado
por muita gente porque perde
credibilidade.CésarCieloeRo-
naldinho Gaúcho (em 2006)
têm esse problema. A longo
prazo, o melhor é ficar com
uma ou duas marcas e uma
imagemmaisperene”.

ParaaPanasonic,movimentos fantásticos
paraenaltecerosaparelhoscom3D

VÁRIAS VEZES NEYMAR. ATÉ QUANDO?
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CRIATIVIDADE

Campanhas da Nissan e Land Rover brincam com o espiritismo para capturar o consumidor bem-humorado

1

A publicidade das imponentes
picapes e carros 4x4 é uma des-
pudorada. Costuma exibir o cor-
panzil do possante em lutas na
lama, enaltecer potências cava-
lares. O condutor aparece bem
acompanhado. Uma, duas, ou
várias gatas manhosas no banco
do carona. Um imaginário mas-
culino e tanto, não?

A Land Rover e a Nissan can-
saram dessa figura batida em
duas campanhas recentes. Mos-
traram que é possível mexer
em outras searas que habitam a
nossa fértil cachola. Quem não
“bateu um papo” com os mor-
tos em um tabuleiro cheio de le-

trinhas que atire a primeira pe-
dra! “Brincamos que essa foi a
ideia mais óbvia que tivemos
na vida”, diz Paulo Sanna, vice-
presidente de criação da Wun-
derman, responsável por cutu-
car o espírito da Land Rover na
campanha do Freelander 2 Die-
sel. A alusão com a brincadeira
do copo é imediata. “Cada mar-
ca tem a sua verdade, mas as
campanhas como um todo,
principalmente no mercado au-
tomobilístico, apresentam sem-
pre o que é bonito e ponto fi-
nal”, avalia. Daí a ousadia que,
claro, gera uma certa polêmi-
ca. Nem todo mundo reza a car-

tilha do humor livre. “Algu-
mas pessoas protestam, mas a
polêmica é saudável porque
não estamos ofendendo nin-
guém”, diz Sanna. Copo marca
o primeiro filme da Land Ro-
ver genuinamente brasileiro.
“A marca tem planos agressi-
vos no mercado brasileiro e
mundial. Claro que se o merca-
do (aqui) cresce, o investimen-
to de mídia é maior”.

A campanha vem na esteira
de um fenômeno já taxado co-
mo o maior viral do ano: Pôneis
Malditos, da Nissan Frontier,
próxima das 10 milhões de vi-
sualização no YouTube.

Aqui, o ingrediente é o misté-
rio. A parte, digamos, fofinha,
está na TV. Já a fatia mais engra-
çada, a da tal maldição, ficou
na internet. Os números são im-
pressionantes: 520 mil men-
ções no Twitter, 67 mil fãs no
Facebook, 860 posts nos mais
diversos blogs. A campanha es-
treou em 29 de julho. “De um
ano para cá fizemos um plano
de comunicação muito baseado
na comparação porque os pró-
prios funcionários da empresa
não conheciam o produto”, ex-
plica Márcio Oliveira, vice-pre-
sidente de operações da Lew’
Lara\TBWA Publicidade e Pro-
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 28




