
No ano passado, uma das cam
panhas que chamaram mais
atenção no Festival de Publici-
dade de Cannes foi "Evolution",
criada pela Ogilvy&Mather To-
ronto para a marca Dove, da Uni-
lever. A ação saiu do principal
evento da propaganda mundial
com dois Grand Prix - um na
categoria Cyber Lions, por um
viral, e outro na categoria Filmes.

A campanha começou com um
viral, que mostrava uma mulher
normal sendo produzida e ma-
quiada até ficar muito bonita. O
objetivo era destacar a real bele-
za de cada mulher. Para isso, as
protagonistas dessa campanha
foram as próprias consumidoras
de Dove,
Usar o própno consumidor de
suas marcas e produtos para

Da esquerda para a direita, Pedro
Moraes Barres Thompson Toledo
(Pepsi), Eliana André (Carrefour)
Marcelo Rosenbaum (Banco
Real), Aline Brualt (Chilli
Beans), Douglas Piller
Alves (Fiat), Sandra
Borba (MasterCard)
e Maria Madalena
Bazzo (Nossa
Caixa)
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protagonizar campanhas publicitá-
rias não é uma novidade, Mas pode-
se dizer que se tornou uma tendên-
cia, pois cada vez mais as empresas
adotam esse tipo de ação. Natura,
Itaú, Nextel e Banco Panamericano
são exemplos recentes ainda no ar,
assim como as empresas retratadas
nesta edição, como Mastercard,
Chüli Beans, Fiat, Banco Real, Car-
refour, Nossa Caixa e Pepsi. Essa
última, por exemplo, usou um jo-
vem brasileiro de 16 anos para ser
a estrela de um comercial mundial.
E olha que não é fácil ser estrela
em um filme onde estão astros do
futebol, como Ronaldinho Gaúcho,
Beckham, Henry, Messi, Fabregas e
Larnpard.
O que essas empresas buscam com
isso, principalmente, é dar mais cre-
dibilidade para suas marcas, como
afirma Marly Martins, gerente do de-
partamento de marketing da Nossa
Caixa, ao dizer que uma celebridade

contratada para rodar seu comercial
não passaria a mesma ligação afeti-
va para o público do que um cliente
verdadeiro. João Ciaco, diretor de
publicidade e marketing de rela-
cionamento da Fiat, acrescenta que
essas ações aproximam a marca do
cotidiano vivido pelo consumidor fi-
nal, que é bem diferente do glamo-
roso mundo das celebridades.
Já Regina Helana Macedo, supe-
rintendente de comunicação do
Banco Real, um dos pioneiros em
adotar a presença de seus clientes
em sua comunicação, afirma que
as três agências de publicidade
da instituição - Talent, Lew'Lara\
TBWA e Ogilvy - já incorporaram
esse DNA, onde toda a linguagem
publicitária representa a verdade.
As pessoas retratadas nesta página
são consumidores que protagoniza-
ram campanhas das marcas citadas
nessa reportagem e que deram depoi-
mentos para a revista MARKETING. C3



Desde seu lançamento, em outubro de 1997,
o conceito "Não Tem Preço", da MasterCard,
recebeu mais de cem prêmios setoriais pela
criatividade e eficácia dessa campanha, que já
foi veiculada em 110 países e em 51 idiomas.
Ainda hoje o terna "Existem coisas na vida que
o dinheiro não compra, Para todas as outras
existe MasterCard" continua sendo utilizado
em inúmeras situações do dia-a-dia, como se-
riados de TV noticiários, placas de torcedores
ern eventos esportivos e internet, Porém, não
com o mesmo impacto de antes.
Assim, quase 11 anos depois da criação de
"Priceless", os executivos da MasterCard no
Brasil assumiram o desafio de desenvolver
uma estratégia tão inovadora e surpreendente

quanto a última iniciativa, batizada de "Viajante
MasterCard".
O resultado foi o surgimento de uma campa-
nha que convida consumidores a contar histó-
rias que não têm preço para eles, As melhores
histórias poderão virar comercial de TV além
de serem premiadas, semanalmente, com iPo-
ds.
De acordo com a diretora de marketing da
MasterCard Brasil, Cristina Paslar, a idéia é
provocar a reflexão sobre o que não tem pre-
Ço para os brasileiros, Idealizada em parceria
com a McCann Erickson, a nova ação - que
começou a ser veiculada no último dia 27 de
abril - está baseada em três pilares: humani-
zação, conexão emocionai e interatividade. "O
consumidor hoje não quer mais ser simples-
mente impactado por uma propaganda, mas,
sim, fazer parte dela. Então, para conquistá-lo,
temos que interagir com ele e levá-lo a enxer-
gar nossa comunicação como entretenimen-
to", explica a executiva. "Desta vez, a marca,
em vez de mostrar o que não tem preço, vai
perguntar e querer saber de cada consumidor
o que não tem preço para ele."
Os funcionários da MasterCard e da McCann
Erickson foram os primeiros a conhecer a nova
campanha, que teve grande adesão do público
interno. "Com essa iniciativa estabelecemos
um diálogo com cada pessoa que se relaciona
com a marca, a começar por nossos colabora-
dores, já que todos têm momentos inesquecí-
veis para relembrar", comemora Cristina.
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Para participar, basta entrar no site www.na-
otempreco.coni.br e contar sua história, "Re-
solvemos apostar em tudo o que realmente
importa: relacionamentos, amigos, família,
qualidade de vida. Cada um de nós vive algo
único, e é esse registro que queremos valori-
zar", detalha a vice-presidente de marketing
da MasterCard, Beatriz Galloni.
O Brasil é um dos países pioneiros a adotar
essa nova linha de comunicação, que trans-
forma o consumidor em porta-voz da marca,
E para que a estratégia seja bem-sucedida, a
empresa aposta na multidisciplinandade, ou
seja, o uso de várias disciplinas de marketing
na divulgação da campanha, "A internet será o
principal meio de interação da marca com seu
público, que poderá compartilhar suas histó-
rias por meio de nosso site", informa Cristina.
Dividida em três fases, a ação tem início com
um comercial no qual a MasterCard convi-
da os consumidores a participar de sua nova
campanha. Já na segunda fase, os anúncios
mostrarão histórias reais dos consumidores. A
terceira e última fase será marcada por promo-
ções com estabelecimentos comerciais que
trarão benefícios diretos para os usuários de
cartões MasterCard, além de ações de endo-
marketing com os bancos emissores da mar-
ca, Dois grandes vencedores terão suas his-
tórias transformadas em comerciais de TV e
centenas de outros consumidores poderão ver
suas histórias retratadas em peças de revistas,
rádios e mídia on-line, ^



CAPA lllll

Famosa por investir em campanhas polêmicas,
como os outdoors com fotos de modelos nus e
de óculos escuros, a Chilli Beans mova mais uma
vez ao lançar uma estratégia de marketing que
transforma o consumidor em obra de arte.
Tudo começou em julho de 2007, quando a Frac-
ta Propaganda e Marketing criou uma campanha
para comemorar os dez anos da Chilli Beans e
divulgar a nova linha Special - que apresenta o

conceito de óculos produzidos artesanalmente,
"Descobrimos no My Space um artista plástico,
Steven Smith, cujo trabalho temático era produ-
zir telas de pessoas com óculos escuros. Assim,
encomendamos quatro telas para esse artista in-
glês, que veio ao Brasil para a festa de lançamen-
to da coleção", relembra o diretor de criação da
agência Fracta, José Caporrino.
A campanha fez tanto sucesso que a empresa

resolveu investir em urna segunda fase,
com a promoção "Você é Special", na
qual o consumidor mandava uma foto
sua usando óculos da Chilti Beans para
concorrer a uma tela produzida pelo ar-
tista inglês. "O trabalho de Steven simbo-
liza exatamente o que idealizamos para
a linha Special: brasilidade, colorido
vibrante, muita luz, forte impacto visual
e estético, sem comparação", salienta o
fundador da Chilli Beans, Caito Maia.
A partir dessa ação promocional, o artis-
ta selecionou quatro pessoas - uma de
Maceió, outra de Brasília e duas de Sal-
vador -, que tiveram suas fotos reprodu-
zidas por ele em quadros, "Decidimos
envolver os consumidores nesta ação
para reforçar a imagem de brasüidade
da marca, que inicia agora um processo
de expansão no exterior, com a inaugura-
ção de lojas em Dubai, Panamá, Colôm-
bia e Venezuela", observa Capomno.
A campanha será veiculada até agosto
por meio de anúncios de mídia impres-
sa, painéis nos pontos-de-venda e peças
de outdoor nos locais em que essa mí-
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dia é permitida. "Como cidadão, aprovo a lei Ci-
dade Limpa, mas como profissional da agência
da Chilli Beans, sinto-me órfão de mídia, já que
a retirada dos outdoors de São Paulo gerou um
impacto negativo na comunicação da marca, que
utilizava o meio como multiplicador de suas cam-
panhas, muitas vezes, polêmicas", acrescenta o
publicitário, "Há dez anos tínhamos uma verba
peguena, mas conseguimos uma grande reper-
cussão ao veicular nossas peças em dois pontos
da cidade: na Marginal Pinheiros e na Avenida
Fana Lima, além da comunicação feita nos pon-
tos-de-venda,"
A nova campanha também será exibida em Por-
tugal e nos Estados Unidos. "A idéia é apresentar
ao mercado a Chilli Beans, uma empresa que
nasceu no Brasil e hoje está presente em 205 pon-
tos-de-venda", detalha Caporrino.
De acordo corn o diretor de criação da Fracta,
essa iniciativa reforça o conceito da marca, que
lança cerca de dez modelos por semana e ofere-
ce grande variedade de óculos, com tiragem re-
duzida, visando garantir maior exclusividade aos
seus clientes. Com essa estratégia, a Chilli Beans
encerrou o ano com 1,3 milhão de acessónos
vendidos, entre óculos e relógios, o que repre-
sentou um crescimento de 25% no faturamento
em relação a 2006.
Embora tenha gerado um retorno significativo
para a Chilli Beans, a ação não será prorrogada
novamente. "Em setembro, começaremos a vei-
cular urna nova campanha, mais provocativa, que
já foi aprovada pela à diretoria da empresa e não
terá o consumidor como estrela principal", adian-
ta Caporrino. Q



CAPA II

Em 2006, quando completou 30 anos, a Fiat
apostou em uma comunicação ousada ao con-
vidar o consumidor a pensar como seria o fu-
turo, De março a outubro daquele ano, a em-
presa veiculou comerciais com depoimentos
espontâneos de brasileiros colhidos por meio
de técnica de cinema documentário. "Utiliza-
mos centenas de depoimentos relatados por
pessoas comuns, que emitiam sua opinião sem
um roteiro pré-definido, apenas com base em
temas propostos", relembra o diretor de publi-
cidade e marketing de relacionamento da Fiat
Automóveis, João Ciaco.
Durante os oito meses de campanha, o site de
30 anos da Fiat recebeu mais de 2 milhões de
visitas, sendo que 30 mil depoimentos foram en-
viados, em forma de texto, imagem ou voz, pelos
consumidores. A iniciativa deu tão certo que a
equipe de marketing da Fiat resolveu adotar a
estratégia na nova campanha de varejo da mar-
ca. Este ano, a montadora apostou na fórmula
criada pela Giovanni+Draftfcb, que utiliza con-

sumidores reais para demonstrar a paixão que
eles têm pelos seus veículos Fiat.
Batizada de "Esse Fiat é meu", a ação é formada
por 16 filmes, spots de rádio, mídia impressa, on-
line e materiais de ponto-de-venda. "O consumi-
dor deixou de ser 2.0, Hoje ele já é 3.0 e não se
contenta apenas com a interatividade. Ele quer
ser um formulador de conteúdo para as marcas.
Percebemos essa tendência por meio de pesqui-
sas e optamos por esse novo posicionamento,
que conta com a força do testemunhai para dar
validade e veracidade à mensagem publicitária",
explica Ciaco, "Com histórias reais aproximamos
a marca do cotidiano vivido pelo consumidor fi-
nal, que é bem diferente do glamoroso mundo
das celebridades,"
Para atingir esse objetivo, o diretor Caíto Ortiz, au-
tor dos documentários "Motoboys - Vida Louca"
e "O dia em que o Brasil esteve aqui", deixou os
protagonistas falarem à vontade, sem seguir um
roteiro específico, num formato de depoimento.
Ao todo 30 consumidores foram selecionados
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nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Por-
to Alegre, Desses, 11 viraram protagonistas dos
filmes da montadora. "Enquanto as outras mon-
tadoras falam bem de si mesmas, a Fiat oferece
câmeras e microfones para que seus clientes se
manifestem livremente. Estamos invertendo a
mão de direção na comunicação da categoria,
dando ao consumidor o protagonismo c|ue ele
merece, Propaganda verdadeira, com 100% de
credibilidade", comenta o presidente da agência
Giovanni+Draftfcb, Adilson Xavier.
A pitada de humor foi dada por meio de histónas
em quadrinhos cnadas pelo cartunista Adão Itur-
rusgarai. A partir das histórias retratadas pelos
propnetários de veículos Fiat, como Douglas Pil-
ler Alves, o artista criou tirinhas engraçadas, que
abrem a campanha de mídia impressa da marca,
Também foi criado um hot site no qual o.qualquer
dono de veículo Fiat pode acessar e enviar sua
história. As melhores serão transformadas em ti-
rinhas do cartunista Adão e veiculadas nos anún-
cios de mídia impressa, "lambem investimos
em experimentação da marca, já que para atin-
gir esse consumidor 3.0 não basta apenas falar
bem do carro, É preciso colocar o produto em
contato com ele", ressalta Ciaco. "Fazemos isso
não só por meio do clássico test drive, mas tam-
bém com exposições, eventos interativos e, prin-
cipalmente, ações na internet, já que 70% dos
consumidores de carros Fiat passam pela web
para comparar preço, simular financiamentos e
definir opcionais do veículo antes de visitar uma
de nossas concessionárias." Q



CAPA I I I 1

Iniciativas como o uso de papel reciclado
em talões de cheques e nos materiais utiliza-
dos em agências, o apoio a projetos voltados
para a melhoria das condições de vida da po-
pulação brasileira e preservação do meio am-
biente, e práticas de transparência absoluta
para as tarifas cobradas de seus clientes fize-
ram do banco ABN Amro Real uma referência
no mercado. Executivos da instituição finan-
ceira, adquirida no fim do ano passado pelo
grupo espanhol Santander, assumem o viés
de terceiro setor transmitido na comunicação
e não cansam de dizer que tudo ali represen-
ta a realidade vivida pelos funcionários.
A superintendente de comunicação do Real,

Regina Helena Macedo, por exemplo, recém-
chegada à corporação, há apenas seis meses,
diz que as campanhas publicitárias produzi-
das por Talent, Lew'Lara\TBWA e Ogilvy ape-
nas informam como "eles são de verdade".
Nesse sentido, a linguagem utilizada em qual-
quer anúncio do banco revela muito dos ide-
ais que têm para a sociedade como um todo,
Por falar em propaganda, foi o Real um dos
primeiros a utilizar pessoas comuns, sejam
clientes ou funcionários, em campanhas.
"Isso acontece desde 2002", afirma Regina.
Ao retratar a proximidade com as pessoas
que se relacionam com o banco, busca-se
uma maior credibilidade para a mensagem

transmitida. Além disso, na medida
do possível, toda produção de anún-
cios deve optar por elementos reais,
costumeiramente utilizados pelos
personagens.
A regra, que segue um alinhamen-
to de linguagem desenvolvido pela
empresa de consultoria de imagem
e marca Thymus Branding, vale para
qualquer campanha a ser criada pelas
agências de publicidade. E o caso da
mais recente, preparada pela Talent,
que divulga a décima edição do prê-
mio Talentos da Maturidade, concurso
voltado para a promoção da atividade
artística e cultural de pessoas com
mais de 60 anos. No filme, Jorge Ma-
ciel, de 63 anos, um dos ganhadores
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do prêmio em 2007, aparece cantando para
um público formado pela sua esposa, seus
dois filhos, netos e vizinhos, em uma praia de
Santos (SP). A locação só foi escolhida por
ser lá o local onde Maciel vive.
Em outra campanha, também da Talent, o
arquiteto e designer Marcelo Rosenbaurn,
cliente do banco, é apresentado em cenas do
dia-a-dia e em situações nas quais necessita
dos serviços Van Gogh (atendimento preferen-
cial). "Acredito que ao se colocar pessoas de
verdade nos comerciais a marca ganha credi-
bilidade, revelando maior proximidade com o
público", afirma o diretor de atendimento da
agência de propaganda, Eric Machado. "No
caso do banco Real, as razões para isso estão
associadas a motivos 'filosóficos'; busca-se,
por meio da verdade, a construção de uma
sociedade melhor."
Já no começo deste ano, por conta das come-
morações do centenário da imigração japo-
nesa para o Brasil, a Lew'Lara\TBWA desen-
volveu campanha homenageando a tradição,
valores e cultura dos nipo-brasileiros. O filme
para TV mostra uma artista com ascendência
japonesa pintando um mapa-múndi em uma
tela, por meio de técnicas de aquarela. "Os
japoneses possuem valores bastante sólidos.
Alguns deles podem ser explicados pelo fato
de viverem em uma ilha. E no fundo, o planeta
Terra é uma grande ilha, dentro da qual todos
nós vivemos", diz o vice-presidente de cria-
ção da Lew'Lara\TBWA, André Laurentino. d



Disposta a afinar o contato com seus clientes
e também incrementar sua estratégia de comu-
nicação, atualmente encabeçada pela apresenta-
dora Ana Maria Braga, a rede de hipermercados
Carrefour criou o projeto "Consumidores Unidos
Carrefour" (Cuca), A iniciativa, voltada para pro-
mover a interatividade pela internet, no site www.
euusoacuca.com.br, ganhou um importante es-
paço também na estratégia de divulgação da
empresa, traçada em parceria com a agência de
publicidade AlmapBBDO,
Cinco simpáticas mulheres, intituladas como
"gestoras do lar", em oposição à antiga denomi-
nação de "donas de casa", desde fevereiro, par-
ticipam de campanhas multidisciplinares para o

Carrefour, "Quem mais entende de compras no
país do que as 'gestoras do lar'? Ninguém, Foi
dentro desse contexto que resolvemos criar o
Cuca e utilizá-lo em campanhas", explica o dire-
tor de atendimento para Carrefour da Almap, José
Eduardo Schwartsman. Por meio da estratégia, a
idéia é vincular a imagem da rede de hipermer-
cados ao respeito às necessidades dos consu-
midores brasileiros. "Reforçamos na campanha
a idéia de que as pessoas têm condições para
fazer a melhor compra, não necessariamente a
de menor preço, mas envolvendo também quali-
dade dos produtos, quando elas estão atentas."
Como Ana Maria Braga tem sido bem avaliada
nas pesquisas de recall, não será substituída

pelas "cucas". Muito pelo contrário, a
apresentadora deve ganhar ainda mais
espaço. Ao associar os depoimentos de
mulheres não famosas e as mensagens
repassadas pela apresentadora, espera-
se pela ampliação do relacionamento
entre consumidores e Carrefour, "Esta-
mos muito felizes com a Ana Maria Bra-
ga como garota-propaganda. Ela agrega
valor à marca por toda a sua trajetória na
TV à frente de programas femininos e
com forte presença gastronômica", pon-
dera o diretor de marketing corporativo
do Carrefour, Rodrigo Lacerda. "Porém,
iniciamos um novo formato de comuni-
cação, tendo em vista uma aproximação
com os consumidores."
Para a seleção das donas de casa que
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iriam assumir o papel de "gestoras do lar" na es-
tratégia da Alrnap para o Carrefour, houve uma
rigorosa seleção. Cada uma das cinco escolhi-
das superou outras 40 postulantes, em uma con-
corrência maior do que a verificada em muitos
processos de definição de casting com modelos
profissionais. Inicialmente, quando se decidiu
pela adoção de pessoas comuns também nos
comerciais, equipes do departamento de marke-
ting da rede fizeram uma análise dos cadastros
daqueles que mais buscam informações pelo
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC),
Aproximadamente 200 nomes foram separados.
A partir daí, o processo se seguiu. "Nessa primei-
ra fase optamos por formar um grupo de 'cucas'
miscigenado, representando a sociedade brasi-
leira", acrescenta Schwartsman.
No decorrer do ano, à medida que novos co-
merciais forem estreando, muito em função de
datas comemorativas, o quadro de "cucas" deve
crescer. "Em breve vamos aumentar o número
de 'cucas', inclusive com a participação masculi-
na, especialmente em categorias em que são os
homens os decisores de compras", diz Lacerda,
complementando que a estatística aponta para
as mulheres o papel de definidora do que será
levado para o lar em cerca de 80% dos casos. De
acordo com o diretor de atendimento da Almap,
o projeto está sendo executado sem a perspecti-
va de elevar alguma "cuca" à condição de cele-
bridade. "Não vamos reforçar a imagem de ne-
nhuma delas em especial, Queremos, sim, que o
conceito 'cuca' seja consolidado." d



No ano passado, em função da comemora-
ção de seus 90 anos, a Nossa Caixa lançou a
campanha "O banco de São Paulo", para se
firmar como a instituição financeira oficial do
estado. Na ocasião, a agência Adag se utilizou
de testemunhais de clientes reais da instituição
na comunicação, com depoimentos de Jorge
Macedo Vieira, cliente do banco desde 1925,
do professor da Universidade de São Paulo
(USP) Luzimar Teixeira e da empresária Ariane
Seripieri.
A campanha teve um bom recall e, ago-
ra, em 2008, o banco lançou uma nova ação

publicitária, composta de filmes para TV e
anúncios de mídia impressa, também com
clientes reais, para mostrar que a Nossa Cai-
xa financia, incentiva e concentra todos os
seus investimentos no Estado de São Paulo,
para beneficiar quem vive e trabalha aqui,
Foram tomados depoimentos de clientes da
área do campo (o agncultor Ricardo Buratin),
habitação (o casal Ronaldo Ferreira dos Santos
e Maria Carolina dos Santos) e saúde (a médica
Maria Madalena Bazzo),
Para Marly Martins, gerente do departamento
de marketing da Nossa Caixa, o fato de outras

empresas, inclusive do setor
financeiro, adotarem a mesma
fórmula de comunicação é urna
busca por uma maior credibili-
dade, pois esse formato de co-
municação aproxima o público
da marca de maneira mais ver-
dadeira. "No nosso caso, por
exemplo, poderíamos muito
bem pagar um cachê para uma
celebridade falar de nossos
90 anos ou dos serviços que
a Nossa Caixa oferece para o
bem de São Paulo. Mas não
existiria a mesma ligação afe-
tiva. Com clientes reais, passa-
mos outros valores ao público".
Marly acredita que o que
faz uma pessoa se predis-
por a falar de uma marca é
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justamente uma ligação afetiva com ela, "São
pessoas que têm histórias importantes e que
agregam valores, Falam de coisas verdadeiras,
transparentes, passando uma maior emoção."
E essa linha de comunicação terá sua continui-
dade ainda neste mês de maio, guando a insti-
tuição lança uma segunda fase da campanha,
também criada pela Adag, Nela, outros três
segmentos serão abordados por clientes reais
- segurança, com o policial Marcelo Mitugui,
educação, com a professora Rosângela Gonçal-
ves, e empresariado, que será protagonizado
por Simão Lawant.
Segundo Maríy, a Nossa Caixa quer continuar
a estabelecer uma identidade única na comuni-
cação, sempre se posicionando como o banco
de São Paulo - rótulo que antes era do Banespa,
até ser comprado pelo espanhol Santander, "Es-
tamos utilizando para isso segmentos importan-
tes para o banco e para o governo estadual,
como saúde, agronegócio, habitação e outros,
Nossa intenção é destacar o papel que o go-
verno e que o banco possuem nesses segmen-
tos, atribuindo valores a São Paulo, como um
estado de ponta, um celeiro de oportunidades,
que abraça os migrantes de outros locais", diz.
Os testemunhais não param na campanha insti-
tucional da Nossa Caixa. O banco também está
produzindo uma campanha de produtos e ser-
viços, também com clientes reais, prevista para
entrar no ar no início do mês de junho próximo,
Essa campanha está sob responsabilidade da
Contexto, a outra agência do banco. Q



A Pepsi foi além. Não apenas convidou um
consumidor para participar de seu novo ülme
publicitário mundial como também chamou
jovens de todo o mundo para virarem co-au-
tores do roteiro. Um deles, o brasileiro Pedro
Thompson Ferreira, de 16 anos, foi convidado
para viajar até Londres e participar da produ-
ção, na qual contracenou com astros como
o compatriota Ronaldinho Gaúcho, os ingle-
ses Beckham e Lampard, o espanhol Fabre-
gas, o francês Henry e o argentino Messi. A
criação é da agência francesa CLMBBDO,
e no Brasil foi adaptada pela AlmapBBDO.
Para Nora Mirazon, diretora de marketing da

marca, essa ação reflete a forte ligação da Pepsi
com os jovens de todo o mundo. "A Pepsi sempre
buscou explorar em sua comunicação e ações
promocionais ternas relevantes para a vida dos
jovens, como futebol, música, celebridades, o
universo digital, e outros. Mas agora dá um pas-
so além e oferece aos consumidores a possibi-
lidade de participar diretamente da criação de
suas campanhas, reforçando sua proximidade e
permitindo um novo nível de interação, que é o
que os jovens de hoje em dia buscam", afirma.
Nora diz gue não é surpresa o fato de que mui-
tas outras empresas estão adotando em suas
comunicações seus reais consumidores como

protagonistas. Ela afirma que a
tendência é que esses consumi-
dores tenham maior controle da
situação e, cada vez mais, possam
escolher o que querem consumir,
não só do ponto de vista de pro-
dutos e marcas como também
meios de comunicação e cam-
panhas. "A Pepsi entendeu essa
mudança e oferece nessa cam-
panha um novo formato de intera-
tividade, colocando o consumidor
no centro e controle da situação."
Essa não é a primeira vez que
a marca de refrigerantes adota
tal postura, pois já teve fotos de
consumidores estampadas em
suas embalagens, além de per-
mitir que criassem anúncios e

marketing



peças de mídia exterior. Porém, é a primeira
iniciativa na TV unindo a co-criação da cam-
panha com celebridades globais do futebol,
O fato de um brasileiro ter sido escolhido, se-
gundo Nora, mostra toda a criatividade e ousa-
dia dos brasileiros. "Foi o único consumidor a
sugerir sua própria participação no filme e não
só a descrição de cenas onde os craques fos-
sem os protagonistas. Por isso foi o único esco-
lhido para participar da campanha e encerrar o
filme com chave-de-ouro", Chave-de-ouro mes-
mo, pois mesmo no meio de tantas estrelas é
dele o gol que encerra o filme.
A proximidade da marca com seus consumi-
dores também ganha força por aqui, Para dar
continuidade ao conceito de co-criação do con-
sumidor, a Pepsi Brasil criou uma ação promo-
cional na qual os consumidores terão a mesma
experiência de fazer parte da megaprodução.
Uma equipe de promotores, em van estilizada e
adaptada com um pequeno estúdio de edição,
irá convidar o público a participar de uma brin-
cadeira que o tornará protagonista de filmes
com seu jogador favorito. Os consumidores
serão gravados, seus vídeos editados e inseri-
dos no filme, contracenando com seus ídolos.
A gravação dura apenas alguns minutos e o pú-
blico recebe um CD com seu "comercial" para
guardar de recordação. "Esse continuará sendo
um caminho considerado para ações futuras,
criadas localmente tanto do ponto de vista de
comunicação quanto de ações promocionais",
ressalta Nora. Q


