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O executivo Luiz
Eduardo, presidente
da Metalfrio, passa
pelo menos 80 dias
por ano fora do Brasil.
Seu roteiro inclui destinos
convencionais como Méxi-
co e Estados Unidos, e ou-
tros nem tanto, como Rússia,
Dinamarca e Ucrânia, onde a
companhia tem unidades de
negócios. Caio viaja a trabalho,
mas, sempre que pode, encon-
tra tempo na agenda para
caminhar pelas cidades, co-
mer bem e fazer compras.

A sua última parada foi na Tur-
quia, de onde acaba de voltar. O
executivo visita o país pelo me-
nos cinco vezes por ano. Lá,
Caio se reuniu com o conselho
de administração da Metalfrio
para discutir os resultados de
2009 e realizar ajustes no plano
deste ano. “Projetamos uma
recuperação importante em
2010”, revela. “A Europa sofreu
muito com a crise financeira
global, mas a perspectiva de
negócios é muito boa.”

Como o tempo para explo-
rar o país é curto, sempre
que possível Caio procura
emendar a viagem ao fim
de semana. “A gente tem
uma agenda mais corrida
do que gostaria e aprovei-
ta pouco, mas sempre aca-
ba conhecendo alguma coi-
sa.” No mínimo, os restau-
rantes. Na sua opinião, a

Turquia tem os melhores
peixes do mundo.

Caio elege a capital Istam-
bul e a cidade de Izmir, onde

está a fábrica da Metalfrio, co-
mo as preferidas em seu rotei-
ro. “A Turquia é um país mile-
nar, rico em história. E Istam-
bul é uma das cidades mais cos-
mopolitas do mundo”, descre-
ve. “É uma cidade fantástica,
impressionante sob todos os
pontos de vista. Tem um sem
número de atrativos.” ●

Berçoda História

● ●● Caio tem uma dica clássica
para fazer compras em Istambul:
pechinchar. E o lugar bom para
isso é o Grande Bazar (Grand Ba-
zaar), no centro da capital turca.
“São mais de duas mil lojas em
lugar milenar, com todo aquele
charme do comércio turco.”

● ●● À beira do Estreito de Bósforo
há vários restaurantes interessan-
tes, recomenda Caio. Ele indica o
Vogue, misto de restaurante e
danceteria. “É um tipo de restau-
rante que a gente não tem aqui. E
tem uma vista linda para a ponte
que une a Ásia à Europa.”

●● ● Izmir, a cidade onde está loca-
lizada a fábrica da Metalfrio, faz
parte do roteiro turístico históri-
co da Turquia. “Fica ao lado das
Ruínas de Éfeso”, explica Caio.
Como está a 74 quilômetros de
Éfeso – a cidade milenar que já
foi um dos centros do Império
Romano e berço do Cristianismo
– Izmir costuma ser escolhida
pelos turistas que querem se hos-
pedar perto das ruínas.

O passeio histórico continua
em Istambul, a antiga Constanti-
nopla. Na capital turca, uma das
características mais admiráveis,
segundo Caio, é a convivência

entre a arquitetura milenar e a
contemporânea. “É uma cidade
antiquíssima, sede de impérios,
que conseguiu se modernizar.”

Para Caio, quem passa por
Istambul deve reservar um tem-
po para caminhar pelo centro
apreciando o visual e visitar a
Igreja de Santa Sofia – símbolo
do Império Bizantino que virou
mesquita islâmica e, hoje, é um
museu.

Logo em frente, indica Caio,
fica a grandiosa Mesquita Azul,
separada da Igreja de Santa So-
fia por um jardim, e cuja bela ar-
quitetura pede outra parada.

Pechincha
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Havaianas
atéabaixo
dezero
●●●Como nos filmes do cineasta
francês Eric Rohmer, que se inspi-
rava nas estações do ano para
contar histórias de amor, a agên-
cia de publicidade belga Tagora
criou para a marca Havaianas, da
Alpargatas, ações de marketing
ligadas ao início das estações na
Europa. Na primavera, “plantou”
as sandálias em pontos turísticos
como o Coliseu. Fotografou e es-
palhou por publicações. Para a
temporada de inverno, produziu
um viral, que pode ser visto no
YouTube, em que o campeão de
esqui francês Thomas Géhin des-
liza pela neve dos Alpes com
uma Havaianas gigante.

A Alpargatas, que desde 1962
vendeu 3,3 bilhões de sandálias,
quer dar visibilidade à marca e
acabar com o estigma de um pro-
duto só para verão. A ideia é mos-
trar que dá para usar a sandália
com meias dentro de casa, ou
nas piscinas, que por lá são aque-
cidas. O produto representa 51%
do negócio da Alpargatas. ● M.R.

Marili Ribeiro

No para-brisa do antigo carro
azul, estacionado em frente a
um prédio dos anos 50 em estilo
neoclássico, há uma multa. A
motorista chega e não titubeia.
Pegaopapel,prendeaumbalão
vermelho que surge ao vento e
fica observando ele subir aos
céus. Não dá para identificar o
lugar. Poderia ser o centro ve-
lho de Porto Alegre, Rio ou São
Paulo. Mas é Montevidéu, no
Uruguai. O país vizinho – que
exporta trigo, malte, tubarões
azuis congelados, carnes e leite
em pó para o Brasil – passou a
imprimirsuaspaisagensnosco-
merciais vistos por brasileiros.

A escolha do Uruguai para a
filmagem do novo comercial da
Neosaldina não é um fato isola-
do. Nos últimos quatro anos,
tem se intensificado o trânsito
de produções para o país. E há
vários motivos para isso. Mas o
que mais pesa é o bolso. Filmar
lá pode ficar até 50% mais bara-
to que no Brasil.

“Por 30 anos a Argentina foi
umdestinosolicitadoparareali-
zaçãodecomerciais.Comoloca-
ção e também graças ao menor

custo. Porém, nos últimos tem-
pos, tem ficado inviável produ-
zirlá”,dizMaximilianoFox,pro-
dutor internacional de RTV da
agênciaNeogamaBBH.“OUru-
guai ganhou adesões.”

Argentino,hátrêsanosviven-
donoBrasil,Max,comoéconhe-
cido, não tem perdão para com
seus conterrâneos: “No Uru-
guai, as paisagens são seme-
lhantes às argentinas, os talen-
tos bem menos exigentes e ine-
xiste burocracia dificultando o
trabalho. Na Argentina, o go-
verno torna uma tortura inter-
ditaralgumespaçopúblico,ain-
da que por algumas horas. Os
sindicatosfazemexigênciasdig-
nas de Hollywood para contra-
tação de figurantes”, conta
Max.

A facilidade de deslocamen-
to e a agilidade na tomada de
decisões são fatores que redu-
zem os custos. Isso sem contar
impostos e aluguel de equipa-
mentos que também são mais
baratos. “O Uruguai é pequeno,
tem uma economia limitada e
precisa de qualquer atividade
que gere receita”, diz o diretor
da produtora Paranoid BR,
EgistoBetti.“OFilmComission

deles,órgãofacilitadordefilma-
genspresente emvários países,
éum dos mais eficientes que co-
nheci. Consegue liberar uma
ruaparatomadascinematográ-
ficas em 24 horas. No Brasil, is-
so levaria uns dez dias, e ainda
haveriaopedágioembutidonas
inúmeras instâncias fiscais de
aprovação.”

Na gravação do comercial da
Neosaldina,MuriloLico,sócioe
diretor de criação da agência
SantaClaraNitro, viu que essa
combinação de fatores faz dife-
rençanaprática.“Umadasloca-
ções fundamentais para o filme
não estava funcionando e, por
isso, fomos visitar uma segun-
da opção. No caminho, vimos
um prédio perfeito. O produtor
uruguaio desceu, tocou o inter-
fone, fez meiadúzia detelefone-
mas e, com algumas horas de
negociação com os proprietá-
rios, o prédio estava liberado.
Nunca tinha visto isso na vida”,
conta Lico.

A escolha de Montevidéu, co-
mocontaLico, foimuitomotiva-
dapeloroteiro,querequeriavá-
rias tomadas externas e tinha
prazo de gravação curto. “A luz
daquelacidadeémenosdurado

que em grande parte do Brasil,
eaarquiteturaabrepossibilida-
des para imprimir lugares dife-
rentes num mesmo contexto”,
explica. “Outro ponto interes-

sante é que se consegue um
elenco desconhecido no Bra-
sil, o que ajuda a evitar ato-
res manjados de comerciais.
Umrecursoquesepodeusar
quando não há diálogos.”

Foi para sair da mesmice
que o diretor de filmes Pedro
Becker começou a sugerir o
Uruguai. Foi por lá que ele
dirigiu,em2007, ocomercial
criado pela agência Alma-
pBBDOparaoGolf,daVolks-
wagen. A campanha é uma
paródia do filme Forrest
Gump, um personagem abo-
balhado que corre o mundo
sempre envolvido em situa-
ções inusitadas e históricas.

Da mesma agência e para
o mesmo cliente, outro co-
mercial mais recente rodado
no Uruguai é o premiado Ca-
chorro-Peixe, que aboca-
nhoutroféus emtodososfes-
tivais que concorreu no últi-
mo ano. Nele, um motorista
sonha que seu cachorro é um
misto de peixe. “Foi rodado
na praia de Jose Inácio, em-
bora achem que é no litoral
brasileiro”, conta Betti, que,
na época, trabalhava na Al-
mapBBDO. ●

Ocomercialébrasileiro,
masocenárioédopaísvizinho
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Preços mais em conta e pouca burocracia tornam Uruguai atrativo para produções

Maximiliano Fox
Produtor da agência
NeogamaBBH
●●● “No Uruguai, as paisagens
são semelhantes às argentinas,
os talentos bem menos
exigentes e inexiste burocracia
dificultando o trabalho. Na
Argentina, o governo torna
uma tortura interditar algum
espaço público, ainda que por
algumas horas”

Egisto Betti
Diretor da Paranoid BR
●●● “O Uruguai é pequeno, tem
uma economia limitada e precisa
de qualquer atividade que gere
receita”

●●● “O Film Comission deles,
órgão facilitador de filmagens
presente em vários países, é um
dos mais eficientes que conheci”
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‘LOCAÇÃOPERFEITA’–GravaçãodacampanhadaNeosaldina,daagênciaSantaClaraNitro, emMontevidéu,Uruguai: produtornegociouusodeprédioempoucashoras
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