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O stand-up comedy está em alta 
aqui no Brasil, depois de muitos 
anos de fama nos EUA, desde que 
o estilo foi retomado e popularizado 
internacionalmente pelo humorista 
Jerry Seinfeld. Além de tomar a 
internet, os bares e os teatros, o 
stand-up chega agora às ações de 
marketing por meio de empresas 
como Johnson & Johnson, Femsa 
e LG. A linguagem já é conhecida: 
uma pessoa com um microfone, 
iluminada por uma luz direta, iro-
nizando — sem fantasia ou cenário 
— as situações do dia-a-dia.

A fama que agora ganham os 
repórteres do programa CQC da 
Rede Bandeirantes, que vieram 
da escola da comédia feita em pé, 
também tem ajudado a explosão 
desse formato pelo País. Aliás, são 
os próprios personagens de Custe O 
Que Custar que estão figurando em 
trabalhos de marketing que utilizam 
o stand-up como ferramenta. Oscar 
Filho, por exemplo, está todas as 
semanas no Pueblo Bar, em São 
Paulo, para somar seu humor a um 

merchandising sutil para a marca 
Jontex, da Johnson & Johnson. Em 
seu show, Oscar conta histórias que 
envolvem a sexualidade de forma 
descon traída e atraente. Os vídeos 
desses momentos já somam mais de 
30 mil visitas ao YouTube.

A ação com Oscar Filho — 
idealizada pela agência Samurai 
— deixou a empresa tão satisfeita 

Outra prova de que a co-
média está em alta e trazendo 
faturamento para as agências 
brasileiras é o fato de que a 
One Digital (de onde nasceu 
a Dudinka) foi escolhida para 
lançar a campanha publicitária 
do portal Morra de Rir (www.
morraderir.com.br), uma versão 
nacional do site norte-americano 
Funny or Die (www.funnyordie.
com). A página tupiniquim já 
ultrapassou o primeiro milhão 

de cliques desde que foi lançada, 
em agosto.

A ação, em um primeiro mo-
mento, será centrada nas redes 
sociais, assim como nas comuni-
cações de Johnson & Johnson e 
LG. A One pretende valorizar o 
conteúdo do portal, que mistura 
produções originais e exclusivas 
com celebridades como Ivete San-
galo, Sabrina Sato, Preta Gil, Lua-
na Piovani, Fernando Caruso e o já 
citado Danilo Gentili.                (AC)

Brincando com marcas
Empresas como J&J, Femsa e LG apostam em comediantes-solo  
para relacionar seus produtos ao entretenimento
Adriano Conter

Além do stand-up

que a Johnson & Johnson decidiu 
apostar também em campanha 
parecida para o absorvente O.B., 
mas dessa vez criada pela Bor-
ghiErh/Lowe. “Esses esforços são 
muito importantes para atingir 
os jovens”, conta Ricardo Wolff, 
gerente de marketing, lembrando 
que a linguagem é facilmente 
espalhada pela internet por meio 
das redes sociais.

No caso de O.B., a comediante 
chamada foi Dani Calabresa, que 
aparece em ações pela capital pau-
lista, interpretando seu texto em 
lugares como o célebre escadão da 
Gazeta, na Avenida Paulista.

O melhor exemplo de eficiên cia 
na web é o caso da LG, encabeçado 
pela Dudinka, agência que nasceu 
da One Digital para cuidar somen-
te de páginas de relacionamento, 
como Orkut e Facebook. Nessa 
ação de marketing, mais uma vez 
os contratados foram dois profissio-
nais do CQC — Danilo Gentili e Ra-
finha Bastos. Ambos comandaram 
uma apresentação que explorava 

os mitos — ou “Lorotas”, como 
o case é intitulado — criados em 
torno da tecnologia de televisores 
de plasma. “Disseram que uma TV 
de plasma explode. Isso é verdade 
se você ligá-la com uma granada”, 
brinca Gentili em um dos nove ske-
tches que circulam pela internet, 
que já somam mais de 1 milhão de 
visualizações.

Eduardo Brandão Teixeira, um 
dos fundadores da Dudinka, afirma 
que o sucesso do projeto deve mui-
to à nova tendência de stand-up no 
Brasil e, principalmente, em São 
Paulo. “Não inventamos nenhum 
formato, só aproveitamos uma 
maneira muito eficiente de comu-
nicar”, garante. Wolff concorda: 
“Usar uma mensagem diferenciada 
causa um impacto maior”.

Foi buscando a comunicação 
distinta também que a Femsa deci-
diu entrar, com Bavária Premium, 
na onda stand-up antes mesmo 
de LG e Johnson & Johnson, no 
início deste ano. A empresa deci-
diu atacar nos pontos-de-venda e 
levou a comédia para 12 bares em 
40 apresentações. O resultado, 
segundo o gerente de marketing 
César Tavares, foi ótimo, já que 
os próprios donos dos estabele-
cimentos sentiram um retorno 
muito positivo dos clientes.

Tavares diz que o stand-up é 
adequado à comunicação da marca, 
pois é um estilo de humor refinado 
e inteligente. Para ele, a comédia 
feita em pé combina com a cerveja 
e, por isso, pode vir a ser reutilizada 
em ações futuras.

Oscar Filho: citação ao preservativo da 
Johnson & Johnson em seu texto

D
iv
ul
ga
çã
o

MM 1336 pg46   46 20/11/2008   17:55:39

Text Box
Foto

Text Box
Matéria

Text Box
CONTER, Adriano. Brincando com marcas. Meio & Mensagem, São Paulo, a. 30, n. 1336, p. 46, 24 nov. 2008.




