
Listerine recorre aos 
Caçadores de Mitos
Filme criado pela JWT mostra a dupla de apresentadores em ação 
para comprovar eficácia do anti-séptico bucal da Johnson & Johnson
Lena Castellón

Os Caçadores de Mitos, a 
dupla que apresenta o programa 
homônimo no Discovery Chan-
nel, protagonizam, pela primeira 
vez, uma campanha publicitária. 
Em filme criado pela JWT — com 
estréia programada para quin-
ta-feira, 21, no intervalo do Big 
Brother Brasil 8 —, Adam Sava-
ge e Jamie Hyneman, chamados 
de MythBusters nos Estados 
Unidos, fazem um experimento 
com o Listerine, anti-séptico 
bucal da Johnson & Johnson. 
Eles utilizam um equipamento 
especialmente desenvolvido 
para a ação que ajuda a mostrar 
que a higiene bucal não pode se 
limitar à escovação de dentes e 
ao uso de fio dental. “Os dentes 
representam apenas 25% da 
boca”, salienta Fábio Brandão, 
diretor de criação da agência.

Especialistas em efeitos 
especiais, os Caçadores se 
tornaram famosos por colocar 
lendas urbanas à prova por meio 
de testes científicos. “Eles são 
conhecidos por buscar a ver-
dade. E queríamos passar esse 

tom ao filme”, conta Brandão. A 
conclusão do experimento é que 
Listerine age na boca inteira e 
mata 99% dos germes causado-
res do mau hálito.

Há oito meses, a Johnson 
& Johnson aprovou a idéia da 

campanha. Mas antes de a com-
panhia fechar com a dupla, 
pesquisas foram encomendadas 
para testar a eficácia da ação. 
“Medimos a receptividade e os 
resultados foram excelentes”, 
diz Eduardo Siqueira, gerente 
de Listerine Brasil. Os contatos 
com os MythBusters começaram 
há três meses. Foi só durante o 
carnaval que eles entraram em 
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Clear investe R$ 29 mi e coloca 
famosos para falar de caspa

Caspa, eu?! Quem viveu nos 
anos 70 lembra desse bordão 
publicitário do extinto Denorex. 
A despeito do sucesso da propa-
ganda do xampu anticaspa, só 
em 2007 o Brasil ganhou uma 
linha completa de produtos 
exclusivamente dedicada ao 
combate à caspa, a Clear, da Uni-
lever. “O mercado de anticaspa 
cresce muito mais rapidamente 
do que o mercado de cabelos em 
geral. Segundo a ACNielsen, o 
índice de crescimento tem sido 
entre 11,5% e 12,5% ao ano des-
de 2004, enquanto o mercado de 
produtos para cabelos cresceu 
em torno de 6% ao ano”, aponta 
a gerente da marca Clear, Rena-
ta Stefaneli. 

A campanha deste ano, que 
estreou na sexta-feira, 15, tem 
orçamento de R$ 29 milhões 
e será ainda mais intensa que 
a de lançamento, incluindo 
TV aberta, TV paga, cinema, 
anúncios em revistas, outdoor e 
sampling em todo o País. “Neste 
ano iremos além da mensagem 
institucional, e escolhemos para 
apresentar os diferenciais da 
marca duas celebridades com 
imagem associada à beleza e 
à elegância: os atores Helena 
Ranaldi e Carlos Casagrande”, 
diz a gerente. A nova comuni-

cação de Clear tem a missão de 
esclarecer o público e acabar 
com os preconceitos associados 
à caspa. “No Brasil, ela é asso-
ciada à sujeira, mas na verdade 
é causada por um fungo que 
reage a variações hormonais, ao 
estresse e à má alimentação”, 
ensina Renata, que, com a cam-
panha, espera que Clear cresça 
agressivamente em 2008.

Segundo a executiva, as 
possibilidades de expansão 
do setor são muito grandes. 
“Pesquisas mostram que 43% 
das pessoas assumem ter ou já 
ter tido problemas com caspa. 
Desse universo, apenas 16% 
usam produtos anticaspa”, diz 
Renata. Com toda uma linha de 
produtos comprometida exclu-
sivamente com a solução desse 
problema, a Clear conseguiu, no 
mesmo ano do seu lançamento, 
conquistar 26% de participação 
de mercado e assumir a lide-
rança no segmento anticaspa, 
apoiada em uma campanha 
publicitária que teve orçamento 
de R$ 19 milhões. “As outras 
marcas têm produtos voltados 
para o problema, mas só a Clear 
tem uma linha completa para 
atender a diversas necessidades 
do consumidor”, acrescenta. 

Andréa Ciaffone

Fresh com ação 
sob medida

Após mais de uma década 
fora da mídia, a marca de sucos 
instantâneos Fresh, da Kraft 
Foods, volta à TV, mas com foco 
regional. O objetivo é anunciar 
uma promoção planejada pela 
Bullet. Criado pela Ogilvy & 
Mather Brasil, o comercial 
teve produção da Comando S 
e entrou no ar na quinta-feira, 
14. “Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Goiás e 
Distrito Federal respondem por 
mais da metade das vendas de 
Fresh”, diz o gerente de pro-
duto responsável pela marca, 
Leonardo Tonini.

A promoção entregará aos 
consumidores duas casas no 
valor de R$ 40 mil e 150 prê-
mios que dão direito a um ano 
de supermercado grátis. Para 
estrelar a ação foi escolhida a 
dupla sertaneja Victor & Leo, 
sucesso na região da promo-
ção. “As gravações do jingle e 
do comercial foram feitas em 
um clima divertido”, conta 
o diretor de criação Rubens 
Filho, o Rubão. Com a promo-
ção, a Kraft Foods pretende 
aumentar sua participação de 
mercado que, em escala nacio-
nal, é de 20,4% (de acordo o 
ACNielsen), mas que em Minas 
Gerais alcança até 39%. (AC)

ação. O filme foi feito em São 
Francisco, onde funciona o es-
túdio da dupla, o M5 Industries. 
Brandão e a produtora Delicates-
sen, que tem uma representação 
nos EUA, permaneceram três 
dias na cidade. “Tivemos a pré-
produção, um dia para cuidar da 
locação e conversar com eles e 
outro para a filmagem mesmo”, 
explica o criativo.

Por sugestão da dupla, uma 
antiga equipe do cineasta George 
Lucas foi contratada para mon-
tar o equipamento que aparece 
no filme. Para a produção do 
comercial, Savage, que bancou 
a cobaia do experimento, ficou 
de boca aberta por quase três 
horas. Os dois apresentadores 
não perderam o humor. Pelo 
contrário. A descontração era 
tanta que eles liberaram a equipe 
de filmagem antes do prazo para 
que todos pudessem acompa-
nhar o Super Bowl. A diversão 
também transparece na cam-
panha. “Utilizamos uma infor-
mação científica, mas demos ao 
comercial um ar jovem”, afirma 
Brandão. “Nosso objetivo é edu-
car o consumidor em relação à 
importância do uso de Listerine 
na rotina diária. Além disso, os 
Caçadores de Mitos conseguem 
transmitir credibilidade, humor 
e irreverência, e esses valores 
estão alinhados à identidade 
da marca”, explica Siqueira.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1296, 18 fev. 2008. Campanhas, p. 27.
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