
Coca-Cola brinca com rivais

por Ruy Barata Neto

Coca-Cola anuncia o lança-
mento de uma irônica cam-

panha publicitária que promove
rivalidade entre os jogadores de
futebol Biro Biro e Maradona. A
marca convida o público brasi-
leiro a eleger "Qual foi o melhor
de todos os tempos?", em clara
tentativa de representar as típi-
cas polêmicas de mesa de bar em
torno do futebol.

"Apesar de ser unia grande
brincadeira, achamos que a cam-
panha terá forte adesão do públi-
co brasileiro", afirmou o diretor
de marketing da Coca-Cola, Ri-
cardo Fort.

De fato a campanha chama
atenção apenas pelo uso da ima-
gem de Biro Biro, uma figura das
mais carismáticas do futebol e
que tem a simpatia dos mais di-
ferentes torcedores, em especial
dos corintianos.

O primeiro filme lança a polê-
mica com muito bom humor. O
comercial começa com locução
em off: "A Coca-Cola quer saber
quem é o melhor: Maradona, o
gênio, ou Biro Biro, o inconfundí-
vel". A narração é ilustrada pelas
imagens animadas mostrando
primeiro uma jogada do craque
argentino e depois um belo "car-
rinho" do brasileiro que derruba
os adversários.

As peças de mídia impressa
seguem a mesma linha com tex-
tos: "Maradona deixa os adversá-

rios no chão? Biro Biro também".
"A sensação de ironia aparece

na estética da campanha pautada
em animações inspiradas nos bi-
zarros desenhos do grupo inglês
Monty Phyton", explica o vice
presidente de criação da JWT
Mário D'Andrea.

A JWT venceu concorrência
da qual participou a McCanri
Erickson, que também atende a
marca.

Além de inserções na mídia;
o grande diferencial da campai
nha se dá em ações de ponto-de-
venda com o objetivo de levar
a polêmica para o cotidiano dti
consumidor. A agência trabalha-
rá com diversos tipos de peças
em botecos, bares, lanchonetes
e restaurantes. O material va|
desde urnas para a votação até
caçapas de mesa de bilhar com a
cara de Maradona e Biro Biro. Se-
rão espalhados também quadros
em bares com estatísticas beiíu
humoradas sobre a carreira dos
jogadores, com um claro intuito
de puxar a brasa para o lado do
jogador nacional. Numa das pe-
ças são colocadas as vantagens
de Biro Biro sobre Maradona. O
brasileiro vence em diferentes
quesitos: Biro Biro tem mais ca-
chos de cabelo, número de gols
contra (três no total) e marca de
arroz com seu nome.

No total, a campanha deve fi-
car no ar por dois meses. Estão
programadas também a veicula-
ção de filmes na TV com depoi-
mentos de Zagallo, Sócrates e
ainda Maguila.

A votação será com tampi-
nhas depositadas em urnas nos
pontos-de-venda. O resultado
será revelado no final da campa-
nha. Lógico que pelo tom bizar-
ro da ação, Biro Biro sairá como
vencedor.

Como de praxe, a Coca-Cola
não revela valores de investimen-
tos. A produção dos filmes está a
cargo da O2 e a agência Gringo
está responsável pelas ações de
internet.
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