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Em meio às negociações 
para assumir o controle da con-
corrente Sadia, a Perdigão pro-
gramou para este domingo, 17, 
o lançamento de sua principal 
ação de marketing do ano, que 
consumirá investimentos da or-
dem de R$ 15 milhões. Em uma 
das ações, prevista para o jogo 
do Campeonato Brasileiro no 
Rio de Janeiro, o logo da Batavo, 
marca da Perdigão que patroci-
na o Corinthians, dará lugar ao 
da empresa na camisa do clube 
no confronto com o Botafogo. A 
campanha, assinada pela Y&R, 
faz parte do reposicionamento 
da marca, iniciado há dois anos, 
e se pauta na assinatura “Se é 
de coração, é de verdade”, uma 
evolução do conceito “Vem do 
coração do Brasil”, usado até o 
início deste ano.

O processo de reposiciona-
mento recebeu um aporte de R$ 
40 milhões e incluiu pesquisas 

Em sua primeira aparição 
no time de agências da multi-
nacional de bebidas Coca-Cola, 
a Fischer América escalou os 
ex-jogadores Biro-Biro, Bebeto 
e Dadá Maravilha para divulgar 
a campanha “Futebol é uma 
tampinha de surpresas”. A ação, 
que estreou na semana passada e 
permanecerá no ar pelos próxi-
mos três meses, pretende testar 
os conhecimentos sobre futebol 
do torcedor e estimular o bate-
papo entre o público.

Depois da ação “Quem foi o 
melhor?”, inusitada eleição para 
definir quem foi o maior craque 
entre Biro-Biro e Maradona, e 
da promoção “Deu a louca no 
Biro-Biro”, que distribuiu uma 
série de prêmios, a marca norte-
americana agora terá tampinhas 
especiais em suas embalagens de 
vidro de Coca-Cola e Coca-Cola 
Zero — disponíveis nas versões 
200ml e 290ml. Elas trarão 
perguntas e respostas sobre 
fatos históricos e curiosidades 
de clubes, jogadores e eventos 
marcantes do mundo da bola. 

“Há um ano e meio estamos 
fazendo uma comunicação mais 
forte com o tema futebol. Esta 
é a terceira onda. Nosso obje-
tivo é que Coca-Cola e futebol 
façam parte das conversas dos 
consumidores. São mais de 300 

Pela primeira vez desde que 
começaram a ser comercializados 
no País, em 2000, os produtos da 
Fischer-Price terão uma campa-
nha feita por, e para, brasileiros. 
Desenvolvida pela Age, a plata-
forma estreou na semana passada 
e continuará sendo veiculada até 
o fim do ano. A ideia é divulgar 
a linha de babás eletrônicas — a 
marca, pertencente à Mattel, é 
conhecida pelos brinquedos e ele-
trônicos voltados ao público de 0 
a 6 anos. Para a empresa, o maior 
objetivo é mostrar que também 
existem invenções focadas na mãe 
moderna.

“Identificamos, por meio de 
pesquisas, que a Fischer-Price é 
conhecida por sua excelência em 
brinquedos educativos para crian-
ças”, aponta Ricardo Wako, geren-
te da marca na Mattel do Brasil. 
“Contudo, sentimos a necessidade 
de mostrar às mães brasileiras 
que a mesma qualidade que elas 
encontram em nossos brinquedos 
para a primeira infância pode ser 
encontrada em produtos que vão 
facilitar o seu dia-a-dia, desde a 
chegada do bebê.” As ações in-
cluem peças em TV, rádio, pontos-
de-venda e merchandising.

Na campanha em rádio, que 
será veiculada exclusivamente 
pela CBN, um jingle irá ao ar logo 
após os Boletins Informativos da 
Fischer-Price. Nesses mininotici-
ários, serão abordados assuntos 
relativos à educação, à importân-

Meu coração é corintiano 
Com ação de R$ 15 milhões criada pela Y&R, Perdigão estreia reposicionamento da marca em camisa de clube de futebol
Fernando Murad

to pela avó. Ela diz não escutar 
e o neto insiste nos elogios. Por 
fim, ela também abre o coração: 
“Eu escuto bem, mas é que eu 
adoro ouvir o meu neto elogian-
do a minha comida”.

Os outros dois comerciais 
destacam a lasanha e a linguiça 
calabresa. Os quatro filmes en-
trarão em veiculação simultanea-
mente nas TVs aberta e fechada. 
A estreia da campanha terá 
ainda uma ação no programa O 
Aprendiz. Na atração da Record 
na quinta-feira, 21, as equipes 
em disputa terão como prova a 
criação de um quinto comercial 
para a campanha. O plano de 
mídia inclui ainda anúncios para 
revistas e material para ponto-
de-venda.

A união da Perdigão com 
a Sadia, que é atendida pela 
DM9DDB, DPZ, Publicis e W/, 
pode  gerar mudanças no marke-
ting das companhias.

Ficha técnica
Títulos: “Menininha”, “Aperitivo”, 

 “Mestre-cuca” e “Vovó”

Anunciante/produto: 

Perdigão/institucional

Agência: Y&R

Criação: Marco Versolato, Caio Mattoso, 

 Rodrigo Mendes, Sergio Fonseca  

e Vinicius Miike

Direção de criação: Marco Versolato

Ex-jogadores Biro-Biro, Dadá Maravilha  
e Bebeto estrelam comercial
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Para Coca-Cola, “Futebol é  
uma tampinha de surpresas”

perguntas, e é muito pouco 
provável que uma pessoa tire a 
mesma tampinha”, conta Ricar-
do Fort, diretor de marketing 
da Coca-Cola Brasil, que não 
divulga o valor do investimento 
na campanha.

O plano de divulgação inclui 
filme para TV, spot de rádio, pe-
ças para internet e material para 
ponto-de-venda. Já no site www.
cocacola.com.br, o público pode-
rá testar seus conhecimentos em 
um quiz com mais perguntas. O 
comercial intitulado “Vestiário”, 

carro-chefe da ação, procura 
usar o bom humor para explicar 
a iniciativa. A produção se pas-
sa no vestiário de um estádio e 
mostra o trio de jogadores no 
momento de preparação para 
uma partida.

Em clima de descontração, 
eles ajeitam os meiões e o pentea-
do e fazem aquecimento, enquan-
to um locutor, no tom inflamado 
dos narradores esportivos, ex-
plica a mecânica da brincadeira. 
Na sequência, Bebeto é sugado 
por uma luz que o transporta 
até um bar onde um consumi-
dor acaba de acertar a resposta 
para a pergunta “Quem fez o gol 
‘Embala neném’ em 94?” A assi-
natura “Viva o lado Coca-Cola do 
futebol” encerra a peça.

“A ação, na verdade, é um 
ponto de contato entre a Coca-
Cola e seus consumidores por 
meio do futebol. A empresa está 
subsidiando a discussão, estimu-
lando o debate no momento de 
consumo”, destaca Flávio Casa-
rotti, vice-presidente de criação 
da agência. A criação do comer-
cial é de Rafael Merel e Marcelo 
Fedrizzi, sob direção de Pedro 
Cappeletti ao lado de Casarotti, 
Merel e Fedrizzi. A produção é da 
Margarida Flores e Filmes, com 
direção de Carlão Busato.

Fernando Murad

Fischer-Price em ação 
100% made in Brasil

cia de brincar, ao desenvolvimento 
infantil e, claro, aos diferenciais 
das babás eletrônicas. Já no filme, 
uma cegonha criada pela Age traz 
o bebê no bico e, ao perceber a 
ansiedade dos pais, explica como 
os produtos são seguros e garan-
tem tranquilidade à relação com o 
recém-nascido.

Para reforçar a brasilidade dos 
anúncios, o slogan internacional 
da Fischer-Price (“Brincar, rir, 
crescer”) continuará apenas nas 
imagens, por estar vinculado à 
identidade visual. Tanto na TV 
como no rádio, o áudio termina 
com a assinatura “Crescendo com 
seu filho”. “Buscamos agregar à 
marca a preocupação de cuidar 
da criança, desde o nascimento 
até a pré-escola. Se (a ouvinte/
telespectadora) for uma mãe de 
primeira viagem, também é uma 
forma de aproximar a Fischer-Pri-
ce nesse momento delicado e, ao 
longo do crescimento da criança, 
os produtos vão continuar na vida 
dela”, resume Adriana Meirelles, 
diretora de contas da Age.

Gabriel Navarro

Produtora/filme: Cine

Direção/filme: Clovis Mello

Direção/fotografia: Marcelo Brasil

Produtora/som: Zeeg2

Aprovação/cliente: Claudia Pagnano e 

Gláucia Gomes

Os filmes, com a assinatura “Se é de 

coração, é de verdade”, mostram 

situações cotidianas, mas fogem do 

estereótipo da família

qualitativas e quantitativas e re-
novação de embalagens. A partir 
da percepção do consumidor de 
que a empresa faz “comida de 
verdade”, apontada pela sonda-
gem, surgiu a ideia da linha de 
comunicação da campanha. “A 
marca tem um valor de mercado 
forte, e temos de construir uma 
percepção de valor de marca na 
cabeça do consumidor”, aponta 
Roberta Morelli, diretora de 
marketing da unidade de negó-
cios Perdigão.

Para isso, os comerciais de 
30 segundos da ação mostram 
situa ções cotidianas em que 
a marca está inserida, sempre 
batendo na tecla da verdade. 
“Procuramos trazer situações 
de verdade, como inveja e men-
tira, para os filmes, fugindo do 
estereótipo da família usado em 
comerciais”, comenta Marco 
Versolato, vice-presidente de 
criação da Y&R.

Em uma das produções, uma 
mãe chama a atenção da filha 
por causa do comportamento 
na escola. A criança, entretida 
comendo Chicken Pop Corn, da 
Perdigão, não liga para o que a 
mãe diz, mas finge escutar. No 

final, a menina abre seu coração: 
“Quando minha mãe faz Chicken 
Pop Corn para mim, é tão bom, 
mas tão bom, que eu viajo, eu 
vou pra outro mundo”. Em outra, 
um jovem comendo Salsicha Hot 
Dog da marca elogia o lanche fei-
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