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Alegria, irreverência, esporte, 
cores e calor. Todos esses ícones 
simbolizam o Brasil nos novos 
anúncios criados pela AlmapBB
DO para as Havaianas. Com o 
título “Recortes brasileiros”, a 
campanha de mídia impressa 
começa a ser veiculada nesta se
mana nos mais de 60 paí ses onde 
a marca está presente (inclusive 
o Brasil), exceto nos Estados Uni
dos, para onde foi produzida uma 
campanha especial das Havaianas 
Slim — em uma comunicação de
senvolvida para as mulheres. 

O futebol, a capoeira e a 
cantora Carmem Miranda (que, 
na verdade, é portuguesa, mas 
está profundamente identifi
cada com os brasileiros) são 
representados nas três peças 
de revista com imagens no 
centro das páginas duplas que 
dão a impressão de saltarem da 
folha. No Brasil, a campanha 
será veiculada até o final de 
maio. Já no restante das nações, 
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os anúncios permanecerão na 
mídia até dezembro. 

De acordo com a diretora de 
atendimento da Almap, Cristina 
Chacon, a idéia inicial das Ha
vaianas era lançar a campanha 
somente no território europeu. 
“No briefing que recebemos do 
cliente, a campanha seria feita 
apenas para a Europa e devería
mos explorar a brasilidade. Mas 
todos os outros países em que 
a Alpargatas atua gostaram dos 
anúncios e pediram para veicular 
as peças”, revela.

Na contramão da maioria das 
obras impressas atuais, a pro
dução dos anúncios não utilizou 
computação gráfica. As imagens 
foram produzidas, recortadas e 
montadas manualmente para, 
ao final, serem fotografadas. A 
primeira peça, que leva o títu
lo “Heresia ou não, temos cá 
para nós que no sétimo dia Ele 
descansou por aqui”, estampa a 
figura de Carmem Miranda, do 
Cristo Redentor, de uma bola de 
futebol, de um abacaxi e de um 
tucano, entre outras.

Ficha técnica

Títulos: “Heresia ou não, temos cá para 
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Peças ressaltam brasilidade. Por aqui, 

elas ficarão na mídia até maio. Em ou-

tros países, a campanha se estenderá 

até dezembro
“A intenção da campanha 

é simbolizar o Brasil utilizando 
ícones que não são estereótipos e 
clichês. Não colocamos, por exem
plo, a mulata de biquíni e o joga
dor de futebol famoso”, afirma o 
consultor de comunicação e mídia 
da Alpargatas, Rui Porto. Ele tam
bém explica o motivo de as peças 
serem veiculadas em revistas. “O 
índice de leitura em países como 
França, Itália, Espanha e Japão 
é imenso. Além disso, na mídia 
impressa conseguimos agregar o 
produto e o conceito institucional 
da empresa”, afirma. 

De acordo com Porto, dos 
180 milhões de pares de Havaia
nas produzidos no mundo em 

Johnnie Walker está com novo 
posicionamento para o Black 
Label. Em 2008, o conceito era 
“Black Label Unseen” (nunca 
visto), que destacava o estilo de 
vida e cenas da cidade não co
nhecidas por todo mundo, apenas 
por consumidores premium. Para 
expressar a idéia, a marca tinha 
realizado um jantar às escuras 
com convidados e cinema nas 
alturas (exibição de filme 
no alto de um edifício) em 
São Paulo. 

Para este ano, as ações 
de publicidade e marketing 
para toda a América Latina 
trazem o conceito “Você 
é uma composição única. 
Johnnie Walker Black Label 
também”, destacando as se
melhanças entre as etapas 
da fabricação do uísque e 
as fases de crescimento na vida 
de cada um. “Ao longo da vida, as 
referências de status mudam. Aos 
18 anos é o primeiro emprego. Na 
idade adulta você aspira outras 
coisas. E o Black Label exem
plifica essa evolução”, afirma o 
gerente de marketing da Diageo, 
Marcello Ursini. 

As ações criadas para compa
rar as fases de fabricação da bebi

Black Label conta histórias da vida

da e o amadurecimento do consu
midor incluem convites a grupos 
de consumidores para aulas sobre 
o uísque em dois restaurantes de 
São Paulo. Os eventos já somam 
700 convidados. Nos próximos 
meses, a marca pretende realizar 
esses encontros também na casa 
de pessoas que tenham histórias 
para contar por meio de vídeos 
sobre suas trajetórias.

Na internet, a Wunderman 
desenvolveu a versão virtual des
ses encontros. No portal Black 
Label, o consumidor navega pelo 
processo de produção, sabores e 
evolução da bebida. Experimen
ta também uma linha do tempo 
da marca, interagindo com a 
linha da vida pessoal por meio de 
questões personalizadas. 

Ao final, é criado um vídeo 

com frases e flashes da história 
de vida do internauta, a partir das 
informações fornecidas por ele 
próprio durante a navegação. Com 
a campanha, a marca quer cadas
trar 50 mil novos consumidores no 
clube virtual Keep Walking Club. 

O site é divido em capítulos 
com participação de um narrador 
(história, produção, regiões da 
Escócia e aromas, composição 

única) e traz informações 
sobre a marca. O consumidor 
descobre, por exemplo, que 
o “striding man” (homem 
caminhando a passos largos) 
foi criado em 1908.

A Wunderman utilizou 
em 2008 um site com vídeo 
para interação do consumi
dor com a marca, na ação 
Piloto da Vez (que incentiva 
as pessoas a oferecerem 

carona para quem bebe). “Com 
o vídeo, o internauta pode acom
panhar o conteúdo de uma forma 
contínua, linear, para aprender 
os segredos únicos da história e 
dos blends de Black Label sem se 
dispersar com links periféricos, 
que só aparecem no final da expe
riência”, conta o vicepresidente 
da Wunderman, Eco Moliterno.

Sandra Silva

Ação na internet leva consumidor a reviver sua trajetória

Mais uma vez, a Bibi Calça
dos opta por anunciar um novo 
produto na TV por meio de ani
mação em 3D, alternativa para 
baratear custos (por dispensar 
a necessidade de atores) e, ao 
mesmo tempo, tentar manter a 
marca próxima ao universo do 
público infantil. Com criação da 
Gas Multiagência e produção da 
Cafundó Estúdio Criativo, o fil
me traz uma seqüência animada 
em que é demonstrado o atra
tivo do tênis: brilhar no escuro 
graças a um sistema de neon 
no solado. O aspecto simples 
procura evitar problemas por 
conta do cerco à publicidade 
dirigida aos pequenos.

“Apresentamos o benefício 
do produto de uma forma clara 
e realista”, resume Leonardo 
Minozzo, sócio da Cafundó. Ele 
diz que, dos projetos inicial
mente propostos, muitos foram 
rejeitados. “Devido às limitações 
que são colocadas agora diante 

Bibi Calçados investe 
em animação 3D

da propaganda para crianças, 
muitas idéias podem ser mal in
terpretadas”, esclarece. Além de 
driblar possíveis complicações 
com o Conar, o formato de ani
mação não requer tanto tempo 
quanto um comercial conven
cional. A peça foi finalizada em 
menos de uma semana.

A partir do filme para TV 
foram desenvolvidas peças para 
outras mídias, como internet 
e meio impresso — tudo pen
sado depois de o comercial ser 
concluído. “Tivemos de conver
sar sobre as cenas que seriam 
indispensáveis, cronometrar o 
tempo de cada cena e realizar 
alguns testes para verificar se a 
mensagem final ainda estaria de 
acordo com o desejado”, ressalta 
Minozzo. O primeiro trabalho da 
Cafundó para a Bibi, veiculado 
por quatro meses na América 
Latina, foi criado para o lança
mento do tênis Bibi Dragster.

Gabriel Navarro

2008, 15% foram comercializa
dos fora do País. A multinacio
nal não divulga valores investi
dos nas campanhas publicitárias 
de suas marcas. 

Segundo o executivo, a ex
pectativa para este ano é conti
nuar crescendo fora do território 
nacional. “A marca Havaianas 
é tratada como um bebê na 
Alpargatas, com muita atenção 
e carinho”, completa Porto. 
Vinculado à campanha, o site 
www.recortesbrasileiros.com.
br, que estreará em maio, terá 
detalhes, curiosidades e imagens 
da cultura brasileira.
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