
Publicidade vende otimismo e usa humor para enfrentar a crise mundial 
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A Pepsi inseriu um sorriso em seu logotipo centenário. O sabão em pó Omo vai trazer em 
suas embalagens a inscrição "A gente anda, o Brasil anda". A Coca-Cola criou novo mote 
sobre felicidade e otimismo. É assim que as principais marcas vêm reagindo à crise, alterando 
as rotas de suas campanhas, com uma dose extra de otimismo, e reforçando suas imagens, 
em um momento em que as incertezas permeiam a cabeça do consumidor. 
 
A Skol, marca de cerveja líder do país, alterou ainda seu slogan para "Redondo é rir da vida", 
em dezembro de 2008. A Gafisa criou um selo de segurança. Especialistas são unânimes: a 
publicidade mudou, e essas ações são apenas o começo de um novo ciclo no setor. Ressaltar 
a confiança e a sedução, além de intensificar o humor, como na nova campanha do 
analgésico Anador, são apenas algumas das alterações para estimular o consumo. 
 
Preocupada, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade Abap" iniciou a campanha "A 
gente anda, o Brasil anda". Para Dalton Pastore, presidente da Abap, o objetivo é trazer mais 
otimismo aos brasileiros. A Unilever, por exemplo, escolheu seu principal produto o Orno, 
líder de mercado com mais de 40% de participação para estampar o mote em todas as 
embalagens. Por dia, são vendidas mais de um milhão de unidades. A novidade chega às 
gôndolas em maio. O Grupo Pão de Açúcar e o banco Itaú também desenvolvem campanhas 
com o mote da Abap. 
 
Para Luiz Carlos Dutra, vice-presidente de Assuntos Corporativos da Unilever, a mensagem 
principal é dar mais confiança: 
 
Em ambiente de crise, essas mensagens são importantes e, ao mesmo tempo, é quando 
surgem as maiores oportunidades. Hoje, não se pode desconsiderar esse cenário. Claro que, 
neste momento, algumas coisas são revisadas taticamente. 
 
A Pepsico dona da Pepsi, Ruffles e Fandangos lançou o mote "Por um amanhã melhor que 
hoje". Segundo o vice-presidente de Marketing da empresa, Carlos Ricardo, o novo 
posicionamento é uma síntese do que a companhia acredita e quer para o mundo. No Brasil, o 
novo logotipo da Pepsi, com um sorriso, já foi utilizado em eventos musicais no Sul, em 
janeiro. 
 
Já a Coca-Cola iniciou nos EUA a campanha "Open Hapiness" (Abra a felicidade, em inglês). 
No Brasil, a companhia iniciou a veiculação de um comercial, no qual, ao se abrir uma 
garrafa, uma onda colorida toma conta da cidade. Além disso, o selo institucional da empresa 
ganhou a frase "Viver positivamente". Ricardo Fort, diretor de Marketing da Coca-Cola, 
considera o uso das mensagens ainda mais relevante no atual cenário. 
 
Adilson Xavier, presidente da GiovanniDraftFCB, ressalta que as empresas intensificaram o 
uso da sedução para estimular o consumo, seja através de aspectos subjetivos ou de preços 
menores. Volkswagen, Fiat e CasaShopping são exemplos de empresas que reforçam o 
quanto esses itens são indispensáveis no dia-a-dia para o bem-estar em detrimento de 
promoções. Por outro lado, a rede de fast food Habib's e o supermercado Carrefour passaram 
a fazer mais peças promocionais. 
 
Hoje, o brasileiro sofre com os grandes prazeres. Por isso, os pequenos prazeres têm de ser 
estimulados. Por isso, o bom-humor e o preço servem de pretexto para o consumo — ressalta 
Xavier. 
 
Para Rodrigo Lacerda, diretor de Marketing do Carrefour, preços menores e ofertas integradas 
servem de desculpa neste momento. Novos comerciais com funcionários da companhia ainda 
estão sendo produzidos com depoimentos sobre o dia-a-dia. Estratégia semelhante é usada 
pela Vivo. Com o mote "Conectado você pode mais", a empresa usará histórias reais de 
pessoas que, ao usar a telefonia, conseguem superar a crise. 
 



Com turbulência, marcas enfrentam crise de confiança 
 
Prestadores de serviços também aderiram à nova onda. A Emerson, de tecnologia, criou o 
mote "Isso nunca foi feito antes". O objetivo, segundo Kathy Button Bell, vice-presidente da 
empresa, é que a crise levará à criação de soluções inéditas. 
 
As empresas estão reforçando sua liderança no mercado para dar segurança ao consumidor, 
dizendo que vão sair dessa crise ainda mais forte diz Luiz Lara, sócio da agência Lew,Lara 
TBWA. 
 
Gustavo Bastos, da 11/21, e Eduardo Rezende, da Perceptiva Comunicação, lembram que, 
para mostrar o otimismo, será essencial reforçar o humor e a criatividade, como está sendo 
feito pela Skol. 
 
Segundo José Carlos Pires, sócio-diretor da Kriando, empresa de criação de marca, Merrill 
Lynch, Lehman Brothers, AIG são exemplos de marcas que passam por crise de confiança: 
 
A crise nessas marcas é estrutural, pois seus nomes e símbolos estão ligados à 
irresponsabilidade. 
 
Entre os bancos brasileiros, a Caixa usou a família Amorim, do programa da W Globo 
Fantástico, para mostrar que a instituição tem crédito, mas deve ser usado com consciência. 
 
O analgésico Anador, da Boehringer, pegou carona na crise e lança a campanha "Leve a vida 
sem dor" no fim deste mês. Além disso, serão criadas cartilhas com dicas de finanças 
pessoais. Serão gastos R$ 6 milhões no novo posicionamento: 
 
A idéia é oferecer dicas de como as pessoas podem tratar a dor de cabeça com a economia 
ruim.  
 



 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 mar. 2009, Economia, p. 38. 


