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Título: “Safari”

Anunciante/produto: União  

da Indústria de Cana-de-Açúcar  

(Unica)/Etanol

Agência: Talent

Criação: Leo Macias, Luciane Vieira, 

Viton Araújo e Toni Rodrigues

Direção de criação: João Livi

Produtora/filme: Dínamo Filmes

Atendimento da produtora: 

Dimitria Cardoso

Direção/filme: Eduardo Cama e  

Ricardo Carelli

Direção/fotografia: Carlos Zalasic

Pós-produção: Dínamo Digital 

Produtora/som: Comando S Áudio

Aprovação/cliente: Marcos 

Sawaya Jank, Adhemar Altieri e  

Katia Gianone

 

Comercial criado pela Talent 

desmonta crenças a respeito do 

uso de combustível
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Estréia nesta segunda-feira, 
18, o filme criado pela Talent para 
a União da Indústria de Cana-de-
Açúcar (Unica) — entidade do 
setor sucroenergético —, que será 
veiculado até novembro visando, 
principalmente, os motoristas de 
carros do tipo bicombustível. O 
comercial — assim como as peças 
para rádio, internet, cinema e mí-
dia impressa — pretende valorizar 
o etanol não só como uma opção 
mais econômica, mas também 
como escolha que valoriza o meio 
ambiente. Além da campanha, a 

Voto pelo saneamento

Pharmaton traz espiral de energia

Etanol desmistificado
Indústria de cana-de-açúcar vai à mídia para valorizar a alternativa brasileira de biocombustível
Adriano Conter

Anúncio faz comparação entre total 
de vítimas do terrorismo e da falta de 
saneamento básico

Filme utiliza símbolo de dinamismo na nova comunicação

agência lança um logotipo que 
simbolizará os 110 principais pro-
dutores da região Centro-Sul que 
fazem parte da Unica.

O logo tem um papel importan-
te dentro desse processo de con-
cepção de marca. Como ressalta 
José Eustachio, sócio-diretor da 
Talent, é fundamental a criação 
de uma identidade para começar a 
desenvolver credibilidade no mer-
cado. Eustachio pretende que o 
novo símbolo atribua ao etanol um 
sentido de modernidade, e para 
isso pode assumir diversas versões 

de acordo com o momento.
Uma das primeiras exposições do 

logo envolve uma cartilha distribuída 
nas edições das revistas Época e 
Quem que circulam em agosto. Essa 
ação quer desmistificar alguns pon-
tos sobre o álcool que confundem as 
pessoas. Acredita-se, por exemplo, 
que nas estradas é preciso rodar com 
carros abastecidos com gasolina, o 
que é um engano até comum. “Que-
remos colocar na mesa, por meio de 
uma linguagem convidativa, todas as 
vantagens e verdades do combustí-
vel renovável”, diz Eustachio.

Prevista para ir ao ar no final 
de semana, a nova campanha de 
Pharmaton, polivitamínico do 
laboratório Boehringer Ingelheim, 
traz um elemento novo à comuni-
cação. Para prender a atenção, o 
recurso utilizado é um “mojo”, um 
espiral em tom dourado que sim-
boliza energia e disposição. Intitu-
lada “Just a little bit”, a campanha 
mostra o “algo a mais” do produto 
e promove seus benefícios, abor-
dando qualidades essenciais (como 
oferecer mais concentração) que 
ajudam a desempenhar melhor as 
funções do dia-a-dia.  

A comunicação exemplifica 
os benefícios de Pharmaton em 
pequenas ações, como numa cor-
rida para pegar o metrô ou num 
momento de perigo ao volante. 
“O coração da marca é fazer as 
pessoas brilharem e aproveitarem 
mais a vida”, explica Julio Monte, 
gerente de produto da Boehringer 
Ingelheim. Ele diz que o objetivo 
da campanha é fixar a marca. “O 
investimento publicitário é bom, 

e o mercado vem melhorando 
bastante”, completa. Pharmaton é 
a segunda marca mais importante 
em valor, segundo o Instituto IMS 
Health no Brasil. 

O roteiro foi criado pela Y&R da 
Suíça e teve sua produção testada 
na Espanha, Brasil, México, Ingla-
terra e Filipinas. Ele foi adaptado 
aqui pela Leo Burnett, produzido 
pela 02 e veiculado primeiramente 
no mercado brasileiro. A duração 
da campanha é de três meses.

Para Monte, o fato de o rotei-
ro ter vindo da Suíça não atra-
palha a mensagem da marca. “A 
linguagem é universal e foi tes-
tada em cinco países”, reforça. 
Segundo o executivo, os custos 
da produção foram atraentes 
para o laboratório. Mas pesou 
também para a decisão de filmar 
no País a qualidade do trabalho 
feito por aqui. “Não fica atrás de 
ninguém”, emenda.

Carla Said Lima

Com o intuito de mobilizar a 
sociedade para a importância do 
saneamento básico no País, o Insti-
tuto Trata Brasil, uma organização 
da sociedade civil de interesse 
público (Oscip), tem uma nova 
campanha, criada pela The Key 
e pela Full Jazz. A meta é chamar 
a atenção para a questão e suas 
conseqüências, além de alertar a 
população sobre a importância de 
votar em candidatos comprometi-
dos com essa causa.

As peças comparam o número 
de crianças brasileiras que morrem 
anualmente em decorrência da 
falta de saneamento básico com o 
número de garotos vitimados em 
ações de terrorismo no mundo e 
na Guerra do Iraque. A mensagem 
final evidencia que a nossa realidade 
é tão ou mais grave, embora menos 
conhecida e exposta. “O Trata Brasil 
quer conscientizar a população. É 
preciso que a sociedade saiba que 
falta de saneamento mata, além de 
gerar doenças e prejudicar o apren-
dizado, dentre outras conseqüên-
cias”, explica Raul Pinho, diretor 
executivo da Trata Brasil. 

João de Carvalho Pinto Santos, 
presidente da The Key, ressalta 
que o maior desafio encontrado 
pela agência foi colocar publica-
mente essa questão de maneira 
impactante e eficiente. “Optamos 
por fazer uma comparação com 
problemas internacionais de gran-
de presença na mídia porque sane-
amento é um tema pouco falado na 
imprensa”, avalia. As peças usam 
uma linguagem de computação 
gráfica, com ilustrações, como em 
um videogame. 

Em virtude da proximidade das 
eleições municipais, a campanha 
coloca o eleitor como co-respon-
sável pela mudança de comporta-
mento dos governantes, por meio 
do voto. As peças trazem a assina-
tura “Só o seu voto pode mudar 
isto. Vote em candidatos que levem 
o saneamento a sério”. 

“A questão do saneamento 
tem de ser resolvida no âmbito 

municipal. É responsabilidade do 
prefeito prover isso à sociedade e, 
como temos eleições em outubro, 
essa ação tem o objetivo de esti-
mular que esse seja um critério de 
voto”, alerta Raul Pinho. Ele aponta 
ainda que a importância da ação 
é imensurável, considerando que 
mais de 100 milhões de brasileiros 
vivem hoje sem coleta e tratamento 
de esgoto e que mais de 300 mil 
crianças são internadas anualmente 
com males causados pela falta de 
saneamento.

O Instituto Trata Brasil incen-
tiva a participação da população 
nas decisões de planejamento 
em bairros e cidades e oferece 
aos municípios consultoria para o 
desenvolvimento desses projetos. 
Atualmente conta com apoio de 
Amanco, Braskem, Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) e Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (Abes), dentre outras 
empresas e instituições.  

Toda a mídia será em caráter 
pro bono e a campanha contará 
com o apoio das principais emis-
soras de TV aberta e fechada do 
País, bem como editoras de títulos 
de circulação nacional e mídia 
indoor. O plano de mídia engloba 
filme, anúncio e spot.

Maria Beatriz Gonçalves

A Unica não se limitará a 
campanhas nacionais. Na semana 
passada, a entidade apresentou 
sua estratégia internacional de 
comunicação, cuja verba chega 
a R$ 16 milhões — o budget da 
campanha por aqui não foi revela-
do. Na Europa, incentivado pelas 
discussões que decidirão nos pró-
ximos meses se os países da União 
Européia (UE) adotarão 10% de 
álcool na mistura da gasolina, o 
setor sucroenergético intensificou 
a propaganda, que é bem mais 
política do que a veiculada aqui. 

Ela está voltada majoritariamente 
para Bruxelas, sede da UE.

Nos EUA, o foco da comu-
nicação está nos formadores de 
opinião de regiões vitais, como 
a capital federal, Washington. 
“Nosso principal interesse é que 
mercados como o norte-america-
no abram concessões ao mercado 
externo, o que incentivaria muito 
nossa produção”, explica Marcos 
Jank, presidente da Unica, ao 
comentar que o país de George W. 
Bush ainda aposta muito no etanol 
nacional, feito a partir do milho. 
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