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Na ânsia de realizar uma 
campanha jovem e impactante, 
marcada por elementos do mar-
keting de guerrilha, a Sagatiba, 
fabricante da cachaça de mesmo 
nome, extrapolou o limite do 
bom senso e, em plena fase de 
implantação do projeto Cidade 
Limpa — que pretende reduzir 
a poluição visual em São Paulo 
eliminando outdoors e outras 
peças de mídia exterior —, 
pichou equipamentos públicos, 
como postes e orelhões. A ação 
também incluiu ruas do Rio de 
Janeiro, principalmente em bair-
ros badalados, como o Leblon. 
Nas duas capitais foram colados 
cartazes do tipo lambe-lambe, 
eliminados pela empresa e pela 
Cento e Seis — agência de co-
municação responsável pela 
iniciativa — após a repercussão 
negativa do fato em diversos 
blogs e sites na internet.

As pichações em questão 
são uma extensão da campanha 
ancorada na música Eterna 
Busca, de Seu Jorge, que deverá 
ser incluída no próximo disco do 
cantor e tem sido tocada com-
pulsivamente pelas rádios. É o 
rosto do cantor, acompanhado 
da frase “Eterna busca do valor 
mais puro”, que foi usado nas 
pichações e cartazes. A letra diz: 
“Minha aventura é a Sagatiba/
Saga quer dizer em busca/Tiba 
quer dizer eterno/Sagatiba, eter-
na busca do valor mais puro”. 
Cartões-postais com a letra, 
cifras para violão e um endereço 
para baixar a música na internet 
foram distribuídos em bares.

Não fossem apenas as pi-
chações, o uso da música na 
campanha já seria suficiente-
mente polêmico, para se dizer 
o mínimo. O Conselho de Auto-
Regulamentação Publicitária 
(Conar) proíbe a veiculação de 
campanhas de bebidas de alto 
teor alcoólico, caso da cachaça, 
entre 6h e 21h30. São vetados 
comerciais, spots, inserts de 
vídeo, caracterizações de pa-
trocínio, vinhetas de passagem, 
vinhetas de outra natureza e 
até mesmo merchandising e 
publicidade indireta, dentre 
outros modelos de anúncios em 
mídias eletrônicas. A música cita 
claramente a marca de bebida de 
alto teor alcoólico. O problema 
é caracterizá-la como propa-
ganda, apesar de efetivamente 
funcionar para divulgar a marca 
e estar associada a ela em peças 
do gênero.

A Sagatiba argumenta, em 
comunicado enviado a Meio & 
Mensagem, que a iniciativa de 
compor Eterna Busca partiu de 
Seu Jorge. Depois de ser chama-
do para narrar o documentário 
Puro Espírito do Brasil — produ-
zido pela O2 Filmes como parte 
“da estratégia de marketing de 
conteúdo em que a empresa 
está investindo” —, o artista 
teria “começado a cantarolar ali 
mesmo, nos sets de fi lmagem, a 
canção Eterna Busca”. “O que 
nasceu de uma brincadeira aca-
bou se tornando um hino para 
a Sagatiba, que decidiu investir 

na canção, que traduz o puro 
espírito do Brasil”, informa a 
companhia.

Apesar de tudo, a Sagatiba 
ressalta que, como a música é 
de Seu Jorge, e não está sendo 
veiculada nas rádios de forma 
comercial, mas como conteúdo 
musical — “da mesma forma que 
o Jorge Benjor fez quando home-
nageou a W/Brasil” —, cabe às 
rádios decidir se a canção deve 
ser tocada ou não, e em qual 
horário. “Independentemente 
disso, a Sagatiba irá sempre 
acatar as decisões do Conar ou 
de legislação vigente”, termina o 

Dura de engolir
Em plena vigência do projeto Cidade Limpa, a fabricante de cachaça 
Sagatiba usa a pichação em suas ações de comunicação
Dubes Sônego

A Convenção, tradicional 
fabricante regional de refri-
gerantes paulista, fundada em 
1951, decidiu mudar de estra-
tégia para fugir do confronto 
direto com as gigantes do setor 
de bebidas que dominam o 
mercado nacional. Em vez de 
apostar na ampliação de volu-
mes de produção para ganhar 
escala e competir por preço, ela 
vem diversifi cando sua linha de 
produtos.

De acordo com Geraldo 
Cardoso Guitti, diretor comer-
cial da companhia, neste mês 
serão lançadas novas linhas de 
refrescos e chás prontos para 
beber, com 15 sabores — três 
de chá e 12 de refrescos —, 
além de embalagens long neck 
para a cerveja Guitt’s e a versão 
brasileira da cerveja Bitburger, 
produzida na Alemanha desde 
1817. “Seremos a primeira em-
presa brasileira autorizada por 

Mercado brasileiro 
de bebidas não 
alcoólicas (em litros)

Refrigerantes

2005 — 12,4 bilhões
2006 — 10,5 bilhões*

Sucos

2005 — 336 milhões
2006 — 283 milhões**

Chás

2005 — 61 milhões
2006 — 40 milhões***

Fonte: Abir
*até outubro; **até setembro; ***até julho

A  Sagatiba não foi a pri-
meira grande empresa 

a ignorar a legislação sobre 
limpeza urbana e usar picha-
ções para se promover. Em 
2002, pouco antes da Copa 
do Mundo, a Nike, patrocina-
dora ofi cial da Seleção Bra-
sileira de Futebol, resolveu 
usar cartazes lambe-lambe 
e pichações para divulgar a 
campanha “Torneio secreto”, 
ancorada em uma grande 

competição virtual de fute-
bol, online. Notifi cada pela 
Prefeitura e ameaçada de 
multa superior a R$ 500 mil, 
na época, a empresa correu 
atrás para limpar a sujeira. 
Em São Paulo, a Lei Municipal 
no 10.315, de abril de 1997, 
que trata de limpeza pública, 
proíbe riscar, borrar, escrever 
e colar cartazes em postes de 
iluminação. No Rio, é a Lei 
Municipal no 758, de 1985.

MEMÓRIA SELETIVA

Exemplo de pichação feita pela empresa: órgãos públicos 
de São Paulo e do Rio de Janeiro não a “identifi caram”

Convenção diversifi ca portfólio
tribuição — a área de logística 
é considerada estratégica no 
ramo de bebidas — para ganhar 
espaço em outros nichos de 
mercado, como o de bebidas 
sem gás não alcoólicas, no qual 
estréia agora, e compensar 
perdas em segmentos em que 
tem maior tradição, como o de 
refrigerantes.

Segundo Guitti ,  nos úl-
timos cinco anos, com im-
portantes fusões no setor 
— Coca-Cola/Femsa/Kaiser e 
Interbrew/Ambev, em especial 
—, as grandes companhias 
adotaram postura mais agres-
siva de mercado, investindo 
mais em marketing, ações de 
ponto-de-venda e promoções 
e baixando preços, o que levou 
a uma retomada de posições 
que vinham sendo perdidas 
para empresas menores, de 
atuação regional. “Perdemos 
participação”, diz.

comunicado. A diferença é que o 
negócio do publicitário Washing-
ton Olivetto é uma agência de 
publicidade, não uma empresa 
fabricante de bebidas de alto 
teor alcoólico.

É possível imaginar que 
casos polêmicos como esse se 
tornem cada vez mais comuns, 
à medida que grandes veículos 
de comunicação e artistas fle-
xibilizam suas políticas edito-
riais e condutas criativas. Vale 
lembrar a recente aparição de 
uma modelo e atriz brasileira 
na capa de uma revista de 
celebridades acompanhada do 
“garoto”-propaganda de uma 
companhia de cerveja. Sema-
nas depois, a modelo ganhou 
as páginas de outra revista da 
mesma editora, desta vez sem 
roupa, em um título voltado ao 
público masculino, ao lado de 
anúncios da cerveja do suposto 
namorado.

O Conar informou que, até 
quinta-feira, 11, não havia 
recebido nenhum pedido de 

suspensão de veiculação da 
campanha da Sagatiba por 
conta da música. Mas frisou 
que, para que possa interferir 
no caso, é preciso que Eterna 
Busca seja claramente caracte-
rizada como propaganda, uma 
vez que o conselho não se ocu-
pa do conteúdo editorial.

Pichações
Até o fechamento da presen-

te edição, a Divisão de Publici-
dade da Secretaria Municipal 
de Fazenda do Rio de Janeiro, 
a Secretaria Municipal de Coor-
denação das Subprefeituras de 
São Paulo e a Subprefeitura da 
Região da Sé, no centro da capi-
tal paulista, não haviam identifi -
cado as pichações nem multado 
a empresa. A Sagatiba informou, 
no comunicado já citado, que os 
stencils (pichações) foram reti-
rados das ruas, conforme manda 
a legislação. A foto que ilustra 
esta reportagem, porém, foi ti-
rada após a chegada da resposta 
da Sagatiba à redação.

Aproveitando o verão, a dis-
tribuição dos novos produtos 
da linha de não alcoólicos será 
concentrada no Rio de Janeiro e 
nas praias do litoral paulista. De 
acordo com Carlos Alves Júnior, 
diretor de criação da Fator2, 
agência responsável pelo design 
das embalagens dos refrescos e 
chás, o modelo de 290 mililitros, 
consagrado pela marca Matte 
Leão e famoso nas praias cario-
cas, foi escolhido justamente 
pela praticidade e por ainda 
não ser usado por concorrentes 
da Convenção em refrescos, o 
que garantiria diferenciação nos 
pontos-de-venda.

Se tudo correr como es-
perado, Guitti afirma que, no 
ano, a Convenção espera pelo 
menos acompanhar o ritmo de 
crescimento do País, com au-
mento de vendas na ordem de 
3% a 4%, na soma de todas as 
suas linhas de produtos.    (DS)

uma cervejaria alemã a produzir 
aqui”, afi rma o executivo.

Com a diversificação do 
portfólio, a Convenção espera 
aproveitar seu sistema de dis-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1241, p. 34, 15 jan. 2007.




