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O Ideal, canal de TV do Grupo Abril , estréia amanhã um especial de dez documentários sobre 
os cases de sucesso e a construção das dez marcas mais amadas do Brasil. A escolha das 
marcas foi feita pela equipe do canal, que consultou especialistas do mercado. "São marcas 
unânimes, que viraram parte da vida do brasileiro e não são mais da empresa ou do 
publicitário", diz o diretor do Ideal, Felipe Ariani, ressaltado que a escolha levou em 
consideração a afetividade em relação às marcas e não o valor de mercado.  
 
O objetivo do documentário, destaca Ariani, é mostrar com profundidade a construção de uma 
marca de sucesso. Com público formado por executivos dos 25 anos a 45 anos, o canal tem 
uma lista de 12 marcas e vai escolher 10. Havaianas, Omo, Guaraná Antarctica, Bombril e Skol 
já estão garantidas. O primeiro episódio, das Havaianas, mostra curiosidades como o fato do 
produto ter sido inspirado em sandálias japonesas de madeira, e lembra algumas das mais 
famosas campanhas. Chico Anysio (e seus múltiplos personagens) foi garoto-propaganda por 
23 anos, época na qual muitos achavam que ele era o dono da marca.  
 
O filme mostra a concorrência exercida pela Rider (Grendene) a partir de 1986, em campanhas 
da W/Brasil. "A concorrência da Rider foi um dos fatores que levaram a recuperação da marca 
Havaianas", diz o Chairs-Man da W/Brasil, Washington Olivetto. Por 30 anos as campanhas das 
Havaianas foram feitas pela JWT, depois a marca teve uma rápida passagem pela Talent e em 
93 foi para a AlmapBBDO, onde está até hoje.  
 
A agência iniciou o trabalho de reposicionamento da marca, que estava desgastada. A 
estratégia foi colocar a sandália nos pés dos famosos. Sob responsabilidade de Marcello Serpa 
(sócio e diretor geral de criação da AlmapBBDO) e Alexandre Gama (na época sócio criativo da 
agência), o primeiro passo foi uma série de seis propagandas com o ator Luiz Fernando 
Guimarães, que visitava famosos como Malu Mader e Bebeto. "O documentário mostra aos 
mais jovens o caráter popular que a marca já teve. Ela chegou a ser precificada e hoje está em 
Hollywood", diz Ariani. Entre os anos 70 e 80, a sandália fez parte da cesta de produtos do 
extinto Conselho Interministerial de Preços (CIP).  
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