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2000
Tabaco mata, não

se engane

●

2006
Letal em qualquer
disfarce

●

2008
Juventude livre de

tabaco

●

2009
Advertências
nas embalagens

Perfumes para aguçar
os sentidos
Criar um perfume pode ser um
negócio muito lucrativo se você
tiver uma marca estabelecida
ou uma celebridade. Mas inven-
tar uma fragrância que seja au-
têntica e contemporânea é mais
difícil do que parece. Foi o que
buscou o Projeto Nasomatto,
criado por Alessandro Gualtie-
ri, o formulador de alguns perfu-
mes das grifes de Valentino, Ver-
sace e Helmut Lang.
“Esse projeto é dedicado às pes-
soas que têm um forte interesse
por perfumes distintos”, diz

Gualtieri. Ele acredita que os
sentidos são os instrumentos
primários que guiam nossas rea-
ções. Gualtieri escolheu nomes
que combinam com as fragrân-
cias. Duro para representar a
força masculina; Narcotic Ve-
nus para a sexualidade femini-
na; Absinto para estimular com-
portamentos irresponsáveis;
Silver Musk para evocar o mag-
netismo super-humano; Hindu
Grass para paz e amor; China
White revela a jornada senti-
mental ; e Black Afgano é ale-
gria passageira. Todas as descri-
ções são reforçadas com as li-
nhas do design dos fracos.

Nesta loja, os
móveis são
um detalhe

Das piscinas
para os
intervalos
comerciais

Design & Inovação www.thecoolhunter.net

Making of

Mídia & Marketing

● Fashion
O cerco da
OMS ao consu-
mo de cigarro
vai alertar as
mulheres. O
produto ganha
adeptas entre
jovens do mun-
do da moda

● O combate

PAULO PINTO/AE

Como fazer
campanha
publicitária
pelo avesso
Agência brasileira fará pela segunda fez
campanha da OMS contra o uso do cigarro

O MOTE DAS
CAMPANHAS
ANTERIORES

Vencedor, cara de bom moço, ca-
paz de chorar de emoção e, na
certa, presente na Olimpíada de
2016. Por causa desses atribu-
tos, o nadador Cesar Cielo virou
um dos rostos mais cobiçados
na publicidade brasileira. Até o
fim deste mês, ele será visto em

mais uma campanha, a das moto-
cicletas Dafra, substituindo o
ator Wagner Moura. Cielo dispu-
tará um inusitado teste compa-
rativo com a moto. “Ele é consi-
derado o homem mais rápido na
água. Nada mais justo que mos-
trar o desempenho dele em para-
lelo com a agilidade da Apache
(o novo modelo da Dafra)”, brin-
ca Guga Ketzer, sócio e diretor
de criação da agência de publici-
dade Loducca.MPM. Os dois
caem literalmente na piscina.
Uma operação engenhosa que
deu trabalho para filmar.

Mãe e empresária do nadador,

Flavia Cielo admite que hoje sua
maior dificuldade é conciliar in-
teresses. “O assédio tem sido
muito grande. O bom é que o
Cesar pode escolher o que mais
têm a ver com ele”, diz Flávia.

O nadador só não aceita mais
propostas porque passa o pri-
meiro semestre do ano em trei-
namento nos Estatos Unidos.
Até agora, Cielo já emprestou
seu nome para as empresas Skill
Idiomas e a companhia de sanea-
mento Sabesp, e para as marcas
de produtos de consumo Dental
Clean, TNT Energy Drink, 775 e
Education Service. / M.R.

No Brasil, as restrições ao marke-
ting do cigarro começaram em
2000, quando foi banida a propa-
ganda na mídia de massa

47%
dos fumantes no País afirmam
que as advertências os fazem pen-
sar em parar de fumar

31%
dizem que as imagens repulsivas
nos maços de cigarros os torna-
ram mais inclinados a suspender
o consumo do produto

Até recentemente, a primeira
coisa que os visitantes notavam
quando chegavam a Weil am
Rhein, perto da fronteira da Ale-
manha com a Suíça, era o Vitra
Design Museum, uma constru-
ção desenhada na década de 80
pelo renomado arquiteto Frank
Gehry para a fabricante de mó-
veis Vitra.

Desde março deste ano, um no-
vo prédio chama ainda mais a
atenção. Projetado pelo escritó-
rio suíço Herzog & de Meuron , a
VitraHaus é um belo exemplo da
habilidade de pegar o conceito
de casas empilhadas e transfor-
má-lo em algo novo, interessan-
te e convidativo.

Com cinco pavimentos e 12 ca-

sas separadas, a Vitra Haus é ao
mesmo tempo grandiosa e acon-
chegante. O contraste entre o in-
terior branco, com paredes envi-
draçadas, e o exterior cinzento

facilitam a apresentação dos pro-
dutos da loja.

O espaço convida os visitan-
tes a explorar, definir e refinar o
senso de design. Um visita à Vi-

tra Haus é como uma viagem à
história do design. Mas o espaço
também oferece a oportunidade
de se deparar com o trabalho de
artistas contemporâneos.

As pessoas podem buscar ins-
piração para mobiliar suas casas,
explorar suas preferências, tes-
tar os móveis e objetos numa te-
la e encomendar e comprar os
produtos no site da loja.

A vitrine do Vitra Haus é uma
atração a parte. Mostra uma sele-
ção de cadeiras dos séculos 19 e
20, dando uma visão do abran-
gente acervo do Vitra Design Mu-
seum Collection. Há meio sécu-
lo, a marca é uma referência em
mobiliário para escritório, casas
e espaços públicos.

Criado em 1978 pelos arquite-
tos Jacques Herzog e Pierre de
Meuron, o escritório que proje-
tou o prédio do Vitra Haus ficou
conhecido por várias obras de
proeminência internacional, co-
mo o Ninho do Pássaro, para a
Olimpíada de Pequim, em 2008.

Outro foco. ‘Público alvo da ação é um não consumidor’, diz Bob da Costa, da Nova S/B

Competição. Na nova campanha da Dafra, Cielo e a moto apostam uma corrida na piscina
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Pela segunda vez, a agência brasi-
leira Nova S/B ganhou a concor-
rência da Organização Mundial
de Saúde (OMS) para criar uma
campanha global de combate ao
consumo de cigarro. A disputa
envolveu agências dos quatro
continentes. Se o País já era reco-
nhecido no mercado mundial
por suas mensagens vendedoras
de produtos e serviços, com essa
nova vitória passa também a ocu-
par espaço no mercado da anti-
propaganda.

“Os argumentos e as táticas
são as mesmas aplicadas pelo
marketing convencional para
atrair a atenção do consumi-
dor”, explica Bob Vieira da Cos-
ta, sócio e diretor da Nova S/B.
“Apenas temos a preocupação
de olhar o público alvo da ação
como um não consumidor. Afi-
nal, vamos vender um valor, um
comportamento a ser compreen-
dido e aceito.”

O trabalho desenvolvido para
a OMS é um exemplo do que se
convencionou chamar de Comu-
nicação de Interesse das Pessoas
(CIP), vertente dos negócios da
propaganda da qual a NovaS/B é

a precursora no País. A CIP veicu-
la mensagens que mobilizam
pessoas em torno de ideias de
transformação do ambiente so-
cial e que valorizam compromis-
sos das marcas e de seus produ-
tos com a vida em sociedade.

Neste ano, o tema da campa-
nha mundial da OMS é o univer-
so feminino. O último trabalho
feito pela agência brasileira foi
dirigido aos jovens, o alvo prefe-
rencial das fabricantes de cigar-
ro. As ações serão divulgadas em
200 países no dia 31 de maio, dia
mundial antitabaco. Nos merca-
dos emergentes, as mulheres
têm sido as maiores vítimas ao
apelo do charme do cigarro, co-
mo um elemento que vende uma
mensagem de independência.

No Brasil, o fenômeno atinge
especialmente meninas entre 11
e 13 anos, como detectou pesqui-
sa qualitativa realizada pela No-
va S/B. “Elas começam a fumar
em grupo, porque querem ser
aceitas e porque atribuem ao ci-
garro um elemento fashion”, ex-
plica Costa.

Influência. É consenso que a
propaganda estimula o consu-
mo de cigarros. A falta dela é
uma das razões que fez cair pela
metade o hábito de fumar no
mundo todo, segundo pesquisa
realizada pela International To-
bacco Control (ITC), divulgada
há duas semanas. O fenômeno
se repete no Brasil, segundo o
mesmo levantamento, o maior
já produzido sobre o tema. Para
chegar aos resultados, foram ou-
vidos mais de 1.800 pessoas em
São Paulo, Rio e Porto Alegre, en-
tre abril e junho de 2009.

De acordo com a pesquisa,
quase metade dos fumantes pes-
quisados (47%) confirmou que a
advertência sobre os riscos de
saúde faz com que pensem em
parar de fumar. Um terço dos en-
trevistados reconheceu ainda
que as imagens repulsivas nos

maços de cigarro são um forte
estímulo a suspender o hábito.

Desde 2000, a indústria do ci-
garro está impedida de recorrer
à propaganda nas mídias de mas-
sa no Brasil. Por questão de so-
brevivência, busca espaço em ca-
nais não vetados, como os games
na internet, os eventos de moda
e o cinema. O mercado brasilei-
ro é dominado pelas marcas fa-
bricadas pela Souza Cruz, que de-
tém mais de 62% das vendas, e

pela Philip Morris, com 14%. A
primeira é atendida pelas agên-
cias DPZ e Ogilvy, e a outra pela
Leo Burnett.

O assunto é tão fechado que
nenhuma agência pôde se mani-
festar sobre o tema por recomen-
dação das multinacionais. Julia-
na Barreto, gerente de relações
com o mercado da Souza Cruz,
lamenta que a comunicação com
seus clientes só possa ser feita
nos pontos de venda, “e, mesmo
assim, com muitas restrições”,
diz ela. “A companhia teve de se
reinventar nos últimos anos pa-
ra fidelizar seus clientes”.

A Philip Morris informa, por
e-mail, que “entende que os fa-
bricantes devem continuar a ter
permissão para comunicar-se
com fumantes adultos”, ao mes-
mo tempo em que diz respeitar
as restrições impostas. Mais à
frente acrescenta: “a capacidade
de nos comunicarmos com fu-
mantes adultos sobre nossas
marcas é fundamental para que
haja um mercado competitivo e
para que os adultos fumantes se-
jam informados sobre o produ-
to. Assim, nós acreditamos que a
regulamentação deve atingir um
equilíbrio entre restringir o mar-

keting e permitir a comunicação
com adultos fumantes.”

Nessa batalha, por enquanto,
a antipropaganda parece estar
ganhando rounds. A entrada da
OMS com suas campanhas glo-
bais é fato relevante nesse senti-
do, em especial porque atrai pa-
trocinadores como o empresá-
rio Michael Bloomberg, dono da
agência de notícias que leva seu
nome. Ele doa anualmente US$
100 milhões para a campanha. A
de maior impacto teve como ga-
roto-propaganda o modelo que
encarnou o cavaleiro dos anún-
cios da marca Marlboro, da Sou-
za Cruz. No anúncio de 2000,
em que o modelo aparece carac-
terizado como caubói, estava es-
crito: tenho câncer. Ele morreu.

Butiques. Depois dela, a OMS
seguiu a mesma trilha adotada
pela indústria do fumo em busca
de reter a atenção do público.
Tem convidado agências tidas
como butique de criação no
meio publicitário, caso da ameri-
cana Crispin Porter + Bogusky,
ou a inglesa Naked. “Em uma das
concorrências, uma agência
apresentou material impresso
em que aparecia a sombra de
uma criança fumando. Não era
evidente que o personagem era
uma criança, mas havia fortes in-
dícios. Um muçulmano que esta-
va na mesa de seleção dos traba-
lhos fez objeções ao mote apre-
sentado pela agência, já que di-
vulgar imagens de crianças fu-
mantes é terminantemente proi-
bido em países muçulmanos”,
conta Costa.

A complexidade da missão es-
tá em criar uma campanha glo-
bal, capaz de ser entendida por
pessoas das mais diversas carac-
terísticas socioculturais. São car-
tazes, banners, outdoors, filmes,
spots e eventos para veiculação
em 200 países. Logo, serão tradu-
zidos em idiomas com árabe,
mandarim, russo, hindu, além, é
claro, de inglês, francês e espa-
nhol. Cada país integrante da
OMS planeja, a seu modo, a reali-
zação do Dia Mundial sem Taba-
co, utilizando as peças publicitá-
rias criadas, este ano, no Brasil.
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