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Para explicar a filosofia da 
companhia Azul Linhas Aéreas, a 
DPZ criou campanha que destaca 
o jeito fácil e descontraído de voar. 
Banners e peças para internet, 
revistas nacionais e jornais de 
Campinas (SP), Porto Alegre 
(RS) e Salvador (BA) — cidades 
onde a companhia vai atuar inicial-
mente — têm toque de humor. O 
espaço maior entre os bancos em 
fi leiras de apenas dois passageiros 
é lembrado da seguinte forma: 
“Ninguém gosta de ser transpor-
tado como se fosse sardinha — na 
verdade, as sardinhas também 
odeiam. Nós deixamos mais es-
paço entre as poltronas para você 
cruzar as pernas”.

O diretor de criação da DPZ, 
Marco Versolato, reforça o estilo 
leve da comunicação da compa-
nhia, que entra no ar em partes 

O jeito Azul de voar
DPZ ressalta conforto e explica fi losofi a da companhia aérea, a “azulogia”
Sandra Silva

— anúncios acabaram de ser 
veiculados, enquanto o comercial 
só estréia em 2009. “A Azul vai 
trazer o prazer de voar ao brasi-
leiro com uma linguagem muito 
fácil, leve e solta”. Ele completa: 
“Enquanto as outras companhias 
têm foco muito forte em resulta-
do, a gente está propondo mais 
conforto e diversão na viagem”. 
Até o fi m de 2009 toda a frota terá 
monitores individuais de TV.

A agência inventou persona-
gens animados e as palavras “azu-
lar” e “azulogia”, que apresentam a 
ideologia da Azul, empresa criada 
pelo mesmo fundador da JetBlue, 

David Neeleman (inventor do ti-
cket aéreo eletrônico e da TV ao 
vivo em aeronaves).

A estréia da companhia brasi-
leira terá três aeronaves Embraer. 
“Ela até hoje tinha sido despre-
zada pelas companhias aéreas 
brasileiras e faz o maior sucesso 
no mundo todo. A frota da Azul 
será exclusivamente Embraer”, 
afirma o diretor de criação da 
DPZ, Fernando Rodrigues.  

Fora a promessa de nunca 
praticar o overbooking (venda 
de passagens além do limite 
da aeronave), a Azul pretende 
oferecer mais vôos diretos “sem 

A AlmapBBDO dá asas 
à imaginação em nova cam-
panha para o SpaceFox, da 
Volkswagen. Partindo do 
conceito “Cabe o que você 
imaginar”, a ação é voltada 
para os jovens e traz um ani-
mal de estimação para lá de 
diferente: o cachorro-peixe. 
A abordagem inusitada é 
um dos grandes trunfos das 
peças, uma vez que a lingua-
gem foge do padrão comu-
mente usado para o tema. “A 
Volkswagen comprou a idéia 
de cara. É uma proposta que 
abre possibilidades e cami-
nhos diferentes para o que 
você imaginar”, empolga-se o 
redator Gustavo Sarkis. 

A história do filme se 
desenrola dentro de um 
sonho onde, em off, um 
rapaz narra o dia-a-dia com 
seu animalzinho esquisito. 
Acompanhando sua imagi-
nação, as cenas mostram o 
pet em momentos únicos, 
como caçando e sendo caça-
do por um gato, fazendo xixi 
em alto-mar e sendo “pesca-
do” por uma rede — coisas 
que só um cachorro-peixe 
poderia fazer. “É um animal 
que é a essência do surfi sta. 
É companheiro tanto na 
terra quanto no mar”, ex-
plica Sarkis. A trilha sonora 
também chama a atenção, 

com um arranjo especial de 
Stand by Me em ritmo cari-
nhoso e romântico, como a 
proposta do fi lme.

Sarkis explica que o novo 
conceito do SpaceFox pega 
carona na imagem da Parati, 
“um carro da moçada, com 
espírito jovem, possibilida-
des de aventura e que pro-
voca alegria”. 

O comercial foi filmado 
durante dois dias na praia de 
José Ignácio, no Uruguai, e 
dirigido por Armando Bo, da 
produtora argentina Rebolu-
ción. A computação gráfi ca 
fi cou por conta da também 
argentina Bitt Animation, 
que fi nalizou o trabalho em 
um mês e meio. 

A campanha tem criação 
de Gustavo Sarkis e Renato 
Fernandez, direção de cria-
ção off-line de Marcello Ser-
pa, Dulcídio Caldeira e Luiz 
Sanches. Na ação online, a 
direção de criação é assinada 
por Sergio Mugnaini.

Carla Said Lima

Almap faz campanha bem-humorada 
com animal que extrapola imaginação

SpaceFox com cachorro-
peixe de estimação 

Na quarta-feira, 10, entra no ar 
no Discovery Networks a primeira 
ação de conteúdo da marca Land 
Rover no mundo. Trata-se do docu-
mentário A Gente Vive para Contar 
Histórias, capitanea do pela unidade 
brasileira da marca e assinado pela 
Wunderman, agência de interati-
vidade do Grupo Newcomm. 

Com produção da Fuego Digi-
tal, o fi lme será apresentado em 
dois episódios (o outro irá ao ar 
em janeiro), mas a expectativa é 
transformá-lo em uma série. “O 
material será exibido na América 
Latina”, conta Eco Moliterno, 
vice-presidente de criação da 
Wunderman. “Há grande possibi-
lidade de virar uma série, mas o 
resultado do show depende de vários 
fatores, dentre eles, de como vai ser 
o relacionamento com a audiência”, 
pondera Raul Costa, diretor de ven-
das comerciais do Discovery.

A proposta do documentário 
é divulgar a Land Rover Defen-
der. Mais do que o produto em si, 
porém, a publicidade da marca é 
sempre voltada para o estilo de 
vida — livre e aventureiro — que 
envolve quem curte carro 4x4. 

Assim, o fi lme mostra a viagem de 
seis pessoas, três por episódio. 

Um grupo foi para o Japalão, 
no Tocantins, e o outro se aven-
turou pela Chapada das Mesas, 

no Maranhão. Os participantes 
têm em comum o fato de serem 
“contadores de histórias”. São 
eles: o músico Daniel Daibem, a 
jornalista Daniela Hirsch, o qua-
drinista Gabriel Bá (ler mais a 
respeito de seu trabalho à pág. 

64), o diretor de fotografi a e 
cinegrafi sta Sérgio Logullo e os 
fotógrafos Alexandre Schneider 
e Tuca Reinés. 

Além do fi lme, será lançado 
um site e produzido um livro de 
luxo com o material coletado. 
A publicação será enviada a 
clientes preferenciais da mon-
tadora.  Para o Discovery, o 
documentário marca a entrada 
em um importante segmento 

de mercado. “Estamos abertos à 
possibilidade de fazer parcerias 
com anunciantes e agências para a 
geração de conteúdo”, diz Costa.

Paula Ganem

Land Rover lança documentário

Com exibição no Discovery, projeto assinado 
pela Wunderman passou pela Chapada das 
Mesas, no Maranhão
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Peças destacam com humor o prazer 

de voar. Conceito traz personagens e 

palavras inventadas

escalas inúteis”. Na peça de 
mídia impressa “Azulogia”, a 
companhia promete ainda con-
verter crédito do programa de 
milhagem em descontos a partir 
da terceira passagem, provocan-
do a concorrência: “Você espera, 
espera, espera, para juntar mi-
lhas e, quando está quase lá, elas 
vencem. Isso é muito chato”.

Para a imprensa especiali-
zada em aviação, a DPZ criou 
um blog. Durante o verão, serão 
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colados adesivos da sombra de 
um avião em prédios do Rio de 
Janeiro e cidades onde a compa-
nhia atuará indicando o sobrevôo 
das aeronaves.

O investimento inicial para 
o lançamento é de US$ 200 mi-
lhões sem uma política de tarifas 
agressiva. “Vamos ter preços 
competitivos, mas a concorrên-
cia vai oferecer preços baixos. 
Não vamos competir”, afi rma o 
diretor de marketing da Azul, 
Gianfranco Betting. 

Na defesa da idéia de que falar 
outro idioma é uma das chaves 
para uma vida bem-sucedida, 
a rede de ensino CNA lança na 
quarta-feira, 10, campanha para 
a temporada 2009 com reforço 
no conceito “Apaixonados pelo 
sucesso”, criada pela Eugenio 
Publicidade.

O objetivo do grupo é marcar 
um posicionamento de comunica-
ção diferente daquele que é nor-

malmente utilizado pelas escolas 
de idiomas, que apostam nas situ-
ações engraçadas do cotidiano. 

“Por meio de pesquisas desco-
brimos que o público se identifi ca-
ria mais com um tom emocional, 
que relacionasse o aprendizado 
com as escolhas que os jovens 
fazem na vida”, conta o diretor 
de marketing do CNA, Leonardo 
Cirino. Ele revela que, para 2009, 
a rede reserva uma verba de R$ 15 

milhões, que serão aplicados em 
campanhas e ações de relaciona-
mento regionais.

O fi lme mostra uma jovem que 
vive as evoluções pertinentes à 
passagem para a fase adulta: es-
colha de profi ssão, namorado e 
identidade. A idéia é inserir o CNA 
nesse contexto, colocando-o como 
um dos patamares para o cresci-
mento profi ssional e pessoal. 

Bárbara Sacchitiello

CNA prega paixão pelo sucesso
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Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

MM 1338 pg20   20 4/12/2008   16:57:22

Text Box
Anúncio

Text Box
Anúncio

Text Box
SILVA, Sandra. O jeito Azul de voar. Meio & Mensagem, São Paulo, ano 30, n. 1338, p. 20, 8 dez. 2008.




