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A temporada mais quente 
do ano se aproxima e com ela as 
estratégias das companhias cer-
vejeiras para ampliar suas vendas. 
O primeiro movimento dessas 
empresas está sendo a estréia de 
campanhas publicitárias. A Sol, da 
Femsa Cerveja Brasil, deflagrou 
no fim de semana campanha “Bár-
baros”, produzida pela Fischer 
América, que usa pela primeira 
vez o bordão “Gelaaaaaaaada” — 
criado para o lançamento de Sol 
Shot, no ano passado.

A Ambev, líder do segmento, 
por sua vez, apresentou também 
no fim de semana a nova Bohemia 
Oaken, cerveja extra-escura de 
aroma amadeirado e teor alcoó-
lico de 6%. O produto terá edição 
limitada a 4 mil garrafas vendidas 
apenas pela internet em kits de 
duas garrafas e dois copos (no 
valor de R$ 85). A campanha de 
divulgação, na mídia desde sába-
do, é assinada pela DM9DDB.

Segundo Gisleine Silveira, 
gerente de marketing da Sol, a 
utilização do bordão de Sol Shot 
em toda a linha tem como obje-
tivo fomentar o crescimento  do 
portfólio da marca (que inclui 
ainda garrafa de 600ml, long neck 
e lata). “Sol Shot foi um produto 
inovador que transmite pelo mote 
um benefício intrínseco. Cerveja 
gelada é um atributo primordial 
para o brasileiro. Queremos repli-
car esse sucesso”, conta.

O plano de mídia inclui filme 
para TV aberta e fechada, spot de 
rádio, anúncio para revista, mate-
rial para ponto-de-venda, peças 
para mídia online, ações especiais 
no MSN (como congeladores de 
tela e winks que gritam “Gelaaaaaa-
aada”) e ativação em eventos (com 
baldes de gelo para proporcionar a 
experiência sensorial). Nos PDVs, 
o destaque é uma geladeira com 
formato mais estreito do que o 
tradicional e que alcança seis graus 
negativos sem congelar a bebida.

“A categoria de cerveja tem 
publicidade de muito boa qualida-
de, e é difícil achar um posiciona-
mento para uma marca entrante. 
Tivemos um grande sucesso com 
o bordão ‘Gelaaaaaaaada’, que 
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revelou ter um potencial enorme 
para ser expandido. O segmento 
pilsen não se diferencia tanto 
pelo sabor, e a condição gelada 
é um atributo interessante para 
uma marca nova”, destaca Flávio 
Casarotti, vice-presidente de 
criação da Fischer.

Campanha artesanal
A comunicação da Bohemia 

Oaken pretende ser tão artesanal 
quanto o produto e se divide em 
duas linhas, ambas em revistas. 
Uma delas anuncia a comerciali-
zação do produto pela internet; a 
outra reforça a conceitualidade da 
cerveja. “Fazendo uma compara-
ção com outra bebida, essa cerveja 
é algo acima de Blue Label”, di-
mensiona Guilherme Jahara, que 
assina a direção de criação ao lado 
de Sergio Valente, Rodolfo Sam-
paio, Julio Andery e Marcelo Reis. 
A criação é de Jahara e Reis.

Para se igualar à exclusividade 
do produto, a DM9 preparou 6 mil 
anúncios em papel especial de 
algodão — impressos com litogra-
vuras, um processo de impressão a 
partir de inscrições feitas em pedra 
e que geram desenhos próximos a 
obras de arte. Cada um deles foi 
assinado e numerado pela artista 
Patrícia Motta, do Atelier Ymagos, 
em São Paulo. As peças serão dis-
tribuídas para assinantes da revista 
Bravo e em exemplares vendidos 
em bancas de São Paulo e Rio.

Concurso para comercial
Kaiser e Bavaria Clássica, 

ambas da Femsa, também estão 
se movimentando. A primeira 
está promovendo neste mês um 
concurso que elegerá a Garota 
Kaiser, beldade que receberá 
como prêmio a participação em 
um dos comerciais da marca. A 
cada semana os internautas es-
colherão no site da empresa uma 
finalista dentre cinco candidatas 
selecionadas pelo júri.

O nome da vencedora será co-
nhecido no dia 14 de dezembro, em 
um desfile que poderá ser acompa-
nhado ao vivo no programa Pânico 
na TV, da Rede TV. A escolha da 
Garota Kaiser será realizada pelos 

membros do programa. Já a Bavá-
ria Clássica aposta em um anúncio 
gigante, criado pela Talent, para 
divulgar o mote da marca “Hoje é 
sexta-feira. Um dia clássico para 
tomar cerveja”.

A gigantografia, impressão 
digital em grandes formatos, co-
meçou a ser encartada em jornais 

do interior de São Paulo, Brasí-
lia, Juiz de Fora e Londrina na 
sexta-feira passada. A peça, que 
tem 1,58 metro por 0,75 metro, 
mostra a imagem de uma gela-
deira em estilo retrô em tamanho 
natural repleta da bebida em sua 
nova embalagem. A criação é de 
Fábio Astolpho, Philippe Degen, 

A Fiat estréia campanha de fim 
de ano criada pela Leo Burnett. A 
ação, focada no modelo Palio Fire, 
teve a primeira exibição no domin-
go, 9, e deve durar até o fim de 
2008. Com ela, a agência pretende 
chamar mais pessoas às conces-
sionárias para participar de uma 
promoção que dá uma chance a 
cada comprador de Palio de levar 
mais um modelo igualzinho para 
casa. Serão sorteados 16 carros a 
um ritmo de dois por semana.

Para divulgar a promoção, a 
Leo Burnett criou o mote “Palios 
in love”. Em três filmes, casais de 
veículos se apaixonam em situa-
ções diferentes: linha de monta-
gem, caminhão-cegonha e con-
cessionária. Depois de algumas 
piscadas de farol ou esguichadas 
de limpador de pára-brisas, no 
entanto, eles acabam separados. 
No fim, uma personagem suge-
re ao público que tente reunir 
ambos comprando um carro e 
concorrendo a outro.

Ruy Lindenberg, diretor de 
criação, afirma que pensou a cam-
panha para atingir a classe mais 
baixa, que geralmente é dona de 
veículos usados. João Ciaco, dire-

Casais de Palios apaixonados
tor de publicidade da Fiat, confir-
ma que pesquisas já mostraram 
que 60% dos consumidores de 
Palio estão comprando o produto 
zero pela primeira vez. “Queremos 
mostrar para nosso target que ele 
pode levar o automóvel de graça 
ao ganhar outro”, diz Ciaco.

O diretor de publicidade tam-
bém conta que a propaganda, 
dessa vez, foi a ferramenta de 
marketing escolhida para atrair o 
público às lojas nesse momento em 
que o mercado está mais aquecido 
e lembra que a decisão não tem 
nada a ver com a crise financeira, já 
que ano após ano o posicionamen-
to da empresa tem sido o mesmo. 
O orçamento para a comunicação, 
inclusive, não foi muito diferente 
do de 2009, apesar de números não 

terem sido divulgados.
Ruy, assim como Ciaco, não 

vê também a campanha com 
nenhum outro propósito senão 
o de “manter a linguagem leve e 
humorada, que vai ao encontro do 
posicionamento da companhia”. 
O que pode parecer um pouco 
estranho é o fato de a Leo Burnett 
estar desenvolvendo uma campa-
nha de varejo para a Fiat, o que 
geralmente seria o território da 
Giovanni+DraftFCB. No entanto, 
segundo Ciaco, como a ação é 
voltada exclusivamente para Pa-
lio, a empresa entendeu que esse 
era um território de produtos e 
anuncia que outra ação de varejo 
— essa, sim, da Giovanni — deve 
estrear na semana que vem.

Adriano Conter

Ficha técnica
Título: “Bárbaros”

Anunciante/produto: Femsa Cerveja 

Brasil/Sol

Agência: Fischer América

Criação: Kleyton Mourão, Pedro Guerra e 

Flavio Casarotti

Direção de criação: Flávio Casarotti e 

Pedro Cappeletti

Produtora/filme: Zeppelin

Direção/filmes: Rodrigo Pesavento

Direção/fotografia: Junior

Produtora/som: Satelite Áudio

Aprovação/cliente: Riccardo Morici e 

Gisleine Silveira

Bordão “Gelaaaaaaaada” agora  

em toda a linha de produtos Sol

“Palios in love”: casais de carros em três filmes diferentes
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Viton Araújo e Leo Macias, sob 
direção de criação do próprio 
Macias junto com João Livi.
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