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A maioridade plena 
de um dos filmes mais 
marcantes da história da 
publicidade brasileira será 
comemorada nesta sema-
na com o lançamento do 
livro “O primeiro a gente 
nunca esquece” (Edito-
ra Planeta). Organizado 
por Washington Olivetto, 
ele marca os 21 anos do 
comercial de Valisère que 
popularizou a expressão 
que lhe dá título. 

Para Olivetto, voltar 
àquela época significa 
relembrar os primeiros 
anos da W/GGK, nascida 
em julho de 1986 do casamen-
to com o grupo suíço, após o 
criativo deixar sua casa-mãe, a 
DPZ. “Nos primeiros anos da W/, 
ganhamos contas com uma ve-
locidade alucinante. Mas o mais 
legal é que implementamos a 
filosofia principal da agência, que 
perdura até hoje: criar coisas que 
cumpram as funções básicas da 
publicidade, de construir marcas 
e vender, e que tenham o obje-
tivo de contribuir para a cultura 
popular do País”, ressalta.

No caso de Valisère, é preciso 
reconhecer que a pretensão foi 
atingida. A marca tinha acabado 

Um clássico a gente nunca esquece
Franco e Rose Ferraz. A 
dupla escreveu o roteiro do 
comercial que, por sugestão 
de Olivetto, seria encerrado 
com a substituição do tradi-
cional slogan “Se eu fosse 
você, só usava Valisère” por 
“O primeiro Valisère a gente 
nunca esquece”.

Evidentemente, o rotei-
ro só se transformou no pri-
moroso filme porque outros 
talentos foram somados. 
Dentre eles, não se pode 
deixar de citar o diretor e a 
protagonista. Olivetto en-
tregou a responsabilidade 
de filmá-lo a Julio Xavier, do 

casting da Espiral Filmes. 
O publicitário conta no livro 

que o orçamento de produção foi 
de Cz$ 1,25 mil — o que significaria 
cerca de US$ 86 mil atuais. “Para 
um filme como este, não é nada nos 
dias de hoje e já não era nada em 
1987”, garante. Xavier selecionou 
umas 30 garotas para que a equipe 
da W/ escolhesse a protagonista. 
Entre elas, estava Eliana Bezerra, 
13 anos. Preterida na ocasião, Elia-
na virou cantora, apresentadora de 
TV e hoje comanda uma atração 
dominical na Record. A eleita para 
o comercial foi Patrícia Lucchesi, 
que, aos 11 anos, ainda não havia 

Os primeiros anos de vida 
de W/GGK coincidem com 
um período exuberante da 
publicidade televisiva brasi-
leira. A agência era o prin-
cipal exemplo de aprovação 
popular e de reconhecimento 

Anos dourados
seguinte, a façanha se repetiu 
com um Ouro para “Passeata” 
(Jeans Staroup), além de uma 
Prata e um Bronze.

Em 1989, foram dois Ou-
ros, quatro Pratas e cinco 
Bronzes. Entre os Leões dou-

internacional, especialmente 
no Festival de Cannes.

Já em sua primeira parti-
cipação no evento, em 1987, 
a W/GGK foi a mais premiada 
do Brasil, com dois Leões de 
Ouro e um de Prata, sendo um 
dos prêmios principais para 
o “Primeiro sutiã”. No ano 

rados, “Hitler”, para Folha de 
S. Paulo. “Foi um momento 
eufórico”, reconhece Olivet-
to, adicionando outras cam-
panhas muito populares da 
época, como as séries de Vul-
cabras, com personalidades, 
e de Rider, com o tema “Dê 
férias para os seus pés”.

Em seus três primeiros anos, a W/ criou filmes  
como “Hitler” e “Passeata” e as séries de Vulcabras

Na capa do livro, a protagonista do filme: aos 11 anos, 
Patrícia Lucchesi ainda não havia usado sutiã

de mudar de mãos, da Rhodia 
para o Grupo Rosset. E os novos 
controladores a consideravam 
envelhecida. Olivetto conta que 
na reunião em que ganhou a con-
ta, em 1987, começou a “imagi-
nar quanto devia ser significativa 
para uma menina a experiência 
de usar o seu primeiro sutiã”. Ele 
já havia recorrido à temática em 
1983, quando criou o comercial 
com o slogan “Guaraná Taí. 
Gostoso como o primeiro beijo”, 
vencedor de um Leão de Ouro 
em Cannes para a DPZ.

Com a idéia na cabeça, Olivet-
to recorreu às redatoras Camila 

usado um sutiã.
Naquela época, o resultado 

final foi tão surpreendente que 
a agência solicitou à Rede Globo 
um intervalo exclusivo de 90 
segundos no Fantástico, o que 
somente foi autorizado após 
concordância do então todo-po-
deroso José Bonifácio de Oliveira 
Sobrinho, o Boni.

Com apenas outras duas 
veiculações na Globo e mídia de 
sustentação na Rede Manchete, 
o filme caiu no gosto do público, 
faturou um Leão de Ouro em 
Cannes no ano seguinte e intro-
duziu a expressão “o primeiro... 
a gente nunca esquece” no coti-
diano do brasileiro.

Alexandre Zaghi Lemos
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Para os santistas roxos, as 
cenas podem provocar arrepios. 
Mas o fato é que Pelé, o Rei do 
Futebol, vestiu a camisa do São 
Paulo. E do Palmeiras, Cruzei-
ro, Atlético Mineiro, Grêmio 
e Internacional. Sem falar do 
Corinthians e do Bahia, ambos 
atualmente na segunda divisão 
do Campeonato Brasileiro. Foi 
assim, controlando a bola e exi-
bindo uniformes de 27 clubes 
— entre eles, o do time santista 
—, que surgiu Pelé na TV na 
quinta-feira, 4, durante a estréia 
da nova campanha da Nestlé, 
criada pela W/Brasil. O ex-joga-
dor é protagonista da ação de 
marketing de maior investimento 
feito pela corporação no ano. Os 
valores não foram revelados.

Com essa promoção, cha-
mada “Nestlé torce por você”, 
a companhia distribuirá R$ 7 
milhões em prêmios. É a quarta 
vez que a empresa parte para uma 
campanha vinculada ao futebol. 
Nas anteriores, os consumidores 
eram brindados com ingressos 
para jogos. Ao todo, somadas as 

Pelé veste a camisa. Todas
Nestlé cria promoção milionária com o Rei do Futebol envergando uniformes de 27 clubes
Lena Castellón

três edições, foram entregues 4,5 
milhões de tickets para as partidas 
do Brasileirão. Agora, a mecânica 
envolve mais do que os bilhetes. 
Serão sorteadas 1.200 camisas 
exclusivas dos clubes (o estilo 
de cada uniforme, sem os atuais 
patrocinadores, foi determinado 
pelo time), viagens com acompa-
nhantes para conhecer os centros 
de treinamento (CT) das equipes, 
além de um prêmio semanal de R$ 
70 mil. E há um grand finale: R$ 
700 mil no fim da promoção, que 
se encerra em novembro.

Nesta edição, foram dispensa-
dos cupons e cartas com rótulos 
de produtos. Para participar 
da ação, o consumidor recebe 
— a cada R$ 7,00 na aquisição 
de qualquer item da Nestlé — um 
código para ser enviado via SMS. 
As 2.100 lojas participantes da 
campanha contam com um sis-
tema que viabiliza a emissão da 
nota fiscal da compra com o códi-
go a ser mandado pelo celular.

Em relação ao número de in-
gressos, houve uma diminuição, 
mas a Nestlé considera que deu 

uma bela vitaminada na ação ao 
incluir os prêmios. Fora isso, os 6 
mil bilhetes destinados aos jogos 
do Brasileirão se referem a luga-
res especiais. “A promoção ficou 
melhor. O brasileiro tem uma for-
te relação com futebol. A visita ao 
CT, por exemplo, vai atrair muita 
gente”, diz Izael Sinem, diretor de 
marketing da Nestlé.

A campanha e o conceito 

da promoção são assinados por 
W/Brasil, Future Group e DCSet 
Sports. Pelé declarou que aceitou 
participar desse trabalho porque 
a ação é voltada para a família e 
o futebol brasileiro. “Tenho como 
retribuir um pouco do amor e 
do carinho com que sempre fui 
e sou tratado”, informou. “Pelé 
é o símbolo maior do futebol. E 
o esporte se insere no approach 

Ficha técnica
Título: “Para mudar a vida das pessoas eu 

visto a sua camisa”

Anunciante/produto: Nestlé/ 

Promoção Nestlé Torce por Você

Agência: W/Brasil

Criação: Gastão Moreira, Marcelo Conde, 

Celso Alfieri, Eiji Kozaka e Alexandre 

Suannes

Direção de criação: Rui Branquinho

Produtora/filme: Film Planet

Direção/filme: Flávia Moraes

Pós-produção: Laruccia

Aprovação/cliente: Izael Sinem

 

O Rei do Futebol é protagonista de pro-

moção que dará ingressos para jogos 

do Brasileirão, camisas exclusivas e R$ 

7 milhões em prêmios

da Nestlé, que está focado em 
nutrição, saúde e bem-estar”, 
afirma Ivan Zurita, presidente da 
Nestlé Brasil, a segunda em vo-
lume e a quarta em faturamento 
na operação global (neste ano, a 
companhia estima um faturamen-
to bruto de R$ 15 bilhões). 

A quem possa ter pergunta-
do, vai a resposta: Pelé vestiu 
mesmo as camisas. Não foi 
truque de computador. Foram 
criados dois comerciais, com 30 
e 60 segundos, em que o eterno 
camisa 10 enverga os uniformes 
e mais a camisa amarela da 
Nestlé. A campanha — que tem 
o mote “Para mudar a vida das 
pessoas eu visto a sua camisa” 
— envolve ainda busdoors, 
anúncios e hot site.
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