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Reconhecida nos Estados Uni-
dos por suas ações de marketing 
inovadoras, a rede de fast-food 
Burger King replicou seu espírito 
irreverente entre os consumido-
res brasileiros. Criada pela Ogilvy, 
a ação “Whopper face” entregou 
aos clientes seu mais tradicional 
sanduíche embalado em papel 
personalizado. Durante dois dias, 
os frequentadores de uma loja 
da zona sul de São Paulo foram 
fotografados por uma câmera 
oculta e surpreendidos com seus 
rostos estampados no papel de 
embalagem.

A ação, realizada no final do 
ano passado, pretendia reforçar 
o conceito “A gente faz do seu 
jeito”. Entretanto, depois de 
postado no YouTube, o vídeo 
explicativo da experiência lhe 
deu repercussão internacional. 
Mostrando a reação dos clientes, 
as cenas foram replicadas em 
vários blogs, levaram o vídeo 
ao primeiro lugar entre os mais 
assistidos no site da Creativity 

O observador mais atento vai 
notar mudanças na nova cam-
panha da Hering. Desenvolvidas 
pela Gás-br.com, as peças que 
divulgam o jeans da marca trazem 
os atores Juliana Paes e Henri 
Castelli como protagonistas. Se a 
linha de investir em celebridades 
continua, o clima das fotos mudou. 
Elas estão mais intimistas, clica-
das em P&B por Bob Wolfenson, 

um dos fotógrafos de moda mais 
conceituados da atualidade. A 
comunicação passa a se basear 
em dois conceitos: “Eu uso” e “Eu 
sou” — uma evolução de “Eu uso 
Hering desde sempre”, utilizado 
desde 2007.

“O ‘Eu sou’ dá o sentido de 
pertencer, ou seja, ‘eu não só uso 
como pertenço’”, explica Marcos 
Ribeiro, diretor de marketing 
da Cia. Hering, que completa 
130 anos em 2010. “A novidade 
que apresentamos agora é este 

Sanduíche com a cara do freguês
Ação de customização criada pela Ogilvy para o Burger King ganha repercussão internacional
Mariana Ditolvo

concorrência pela conta da rede. 
“Não é sempre que isso acontece, 
mas procuramos levar ao Burger 
King ideias que impactassem 
seus clientes, seguindo o espírito 
inovador da marca”, comenta. 

Nos EUA, a Crispin Porter 
+ Bogusky foi responsável por 
ações do Burger King que tam-
bém ganharam grande repercus-
são mundo afora. Mais do que 
isso, acumularam prêmios im-
portantes no Festival de Cannes, 
como o Grand Prix de Titanium e 
Leões de Ouro. São ações cons-
tantemente citadas em palestras 
como exemplos de inovação e uso 
de diferentes mídias.

Em um dos casos, o Burger 
King Games, a empresa fez par-
ceria com a Microsoft e vendeu 
a preço simbólico três jogos para 
Xbox protagonizados pelo rei 
(símbolo da marca) na compra 
de um determinado menu. Em 
cinco semanas de promoção fo-
ram vendidas aproximadamente 
2,4 milhões de unidades, o que 

colocou o BKGames em terceiro 
lugar na lista dos jogos mais ven-
didos da história do console. 

Já a campanha “Whopper 
sacrifice”, criada para atingir 
internautas com perfil no Fa-
cebook, disponibilizava um 
aplicativo para os usuários da 
rede social “sacrificarem” virtu-
almente dez amigos de sua lista 
de contatos sob a promessa de 
ganhar o tradicional sanduíche. 
A viralização acontecia, inclusi-
ve, por meio dos amigos sacrifi-
cados, que recebiam um convite 
para também participarem da 
promoção. Só em mídia espontâ-
nea, estima-se que a ação tenha 
gerado US$ 35 milhões.

e multiplicaram postagens no 
Twitter e views no YouTube. 

O sucesso da iniciativa tam-
bém fez com que alguns franque-
ados mostrassem interesse em 
realizar algo semelhante em suas 
lojas e que consumidores come-
çassem a pedir uma reedição para 
que também ganhassem emba-
lagens personalizadas. “Foi uma 
ação pontual e ainda não sabemos 

se será implementada por outros 
restaurantes. Mas a verdade é 
que os consumidores do Burger 
King ficam sempre esperando a 
próxima novidade por conta das 
características provocadoras da 
empresa”, despista Anselmo Ra-
mos, vice-presidente de criação 
da Ogilvy. Segundo ele, a ideia 
já havia sido concebida há cerca 
de um ano e meio, por ocasião da 

Até na hora de cozinhar o celu-
lar pode ser útil. Em parceria com 
a Nokia, a Knorr, marca de alimen-
tos, temperos e sopas da Unilever, 
acaba de lançar o aplicativo O Que 
Cozinhar Hoje?, com 500 receitas. 
Ele está disponível em sete mo-
delos de aparelhos novos. Como 
já vem embarcado no telefone, o 
conteúdo pode ser acessado de 
qualquer lugar, sem que seja ne-
cessária conexão à internet. 

Para os demais usuários de 
celulares Nokia, outro aplicativo 
será disponibilizado para down-
load em dez dias na Ovi Store, 
loja da marca na web, por preços 
variáveis de acordo com o plano 
de cada usuário. No site da Knorr 
também haverá link para baixar o 
aplicativo, compatível com 50 mo-
delos disponíveis no mercado.

De acordo com Fátima Pissar-
ra, gerente da Nokia Interactive 
Advertising (braço de criação mo-
bile da companhia), o aplicativo foi 
desenvolvido em conjunto com o 
anunciante e as agências CuboCC 
e Super Digital. Durante o proces-
so de criação foi preciso estudar o 
público que a marca queria atingir: 
tanto a clássica dona de casa, que 
cozinha para a família, como a 
mulher moderna e antenada, que 
cozinha por prazer. Assim, foram 
feitas duas versões do aplicativo: 
uma mais simples, com receitas 
que não podem ser atualizadas, e 
outra para aparelhos sofisticados, 
com mais funcionalidades, como 

fotos, chats e atualizações. 
“Um case de sucesso de um 

aplicativo que conte com uma 
grande campanha consegue média 
de 15 mil downloads. O nosso já 
está sendo lançado em 1 milhão 
de telefones”, contabiliza Fátima. 
“Essa é a primeira vez que a Knorr 
utiliza mobile. Outras marcas da 
Unilever já vêm trabalhando essa 
plataforma, porém essa é a maior 
ação de marketing já realizada com 
celulares pela empresa no Brasil 
e uma das maiores no mundo”, 
destaca Leandro Barreto, geren-
te de marketing da marca. Para 
divulgar o aplicativo será lançada 
uma campanha de mídia online, 
desenvolvida pela F.biz.            (PG)

Receitas via celularHering mais intimista
lado mais autoral, assinado pelo 
conceito ‘Eu sou’, que mostra as 
pessoas como elas são verdadei-
ramente. O ‘Eu uso’ traz o lado 
democrático da Hering, uma 
marca que transita naturalmente 
por todos os estilos”, complemen-
ta Gastão Eduardo de Campos, 
diretor da Gás-br.com. 

Mais uma vez, os cachês dos 
garotos-propaganda foram reverti-

dos para a campanha O Câncer de 
Mama no Alvo da Moda, do IBCC, 
com a qual a Hering tem parceria 
exclusiva no mercado fashion des-
de 1995. Para colocar mais emoção 
nas peças, as celebridades que 
ilustram as campanhas da marca 
passam a aparecer acompanhadas 
por seus maridos, mulheres e até 
filhos. Por outro lado, está mantido 
o foco na mídia impressa, que fica 
com cerca de 90% do investimento 
de R$ 2,4 milhões da campanha, 
cuja duração será de seis meses. 

“É entre os editoriais de moda que 
o consumidor tem mais tempo 
para avaliar os looks”, explica o 
executivo.

Em 2009, a Hering registrou 
crescimento de 50,1% em ven-
das. A Hering Store abriu mais 46 
PDVs, três acima do número pre-
visto para o ano. A Cia. Hering é 
composta ainda pelas marcas PUC 
(de moda infantil) e dzarm. (de 

moda jovem), e ambas também 
vêm obtendo números expressivos 
de expansão: respectivamente 
26,5% e 14% no ano passado. 

A receita bruta da companhia 
como um todo subiu 39,4% em 
2009 e alcançou R$ 876,9 milhões. 
Para este ano o plano é chegar a 
325 lojas na rede Hering Store 
(hoje são 276 — 40 próprias e 
236 franquias) e a 76 lojas PUC 
(74 atualmente, das quais seis são 
próprias). 

Paula Ganem

Fotografados por câmera oculta, clientes foram surpreendidos  
com seus rostos estampados nas embalagens

Clicada por Bob Wolfenson, Juliana Paes lança os conceitos “Eu uso” e “Eu sou”
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Para saber mais, use este código

1. No browse do seu celular, acesse  
 o site www.phdmobi.com

2. Faça o download  
 do leitor de beetagg

3. Abra sua câmera

4. Mire ou fotografe 
 esta imagem

5. Assista ao vídeo
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