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Mídia & Marketing

Empresas globais
querem se ‘abrasileirar’
Preocupadas em atingir a nova classe C do País, multinacionais decidem
fazer campanhas publicitárias voltadas para as referências nacionais
Marili Ribeiro

Na Semana da Mulher, em março, a multinacional Procter &
Gamble montou um espaço de
embelezamento com patrocínio
dalinhaKolestonnoPoupaTempo de Santo Amaro, um dos mais
movimentados de São Paulo. A
proposta era prestar um serviço
gratuito às mulheres que por ali
passassemparaprovidenciar documentos.
A ação de marketing partiu da
óbvia constatação de que foto de
documento é, quase sempre, um
desastre. Na tentativa de suavizar esse efeito, a empresa colocou cabeleireiros, maquiadores
e fotógrafos profissionais à disposição. Quem aderisse era convidado a dar um depoimento sobre o efeito obtido. Quase três
mil mulheres experimentaram e

aprovaram.
Trata-se de uma ação incomum no portfólio de uma companhia que é um dos maiores investidores globais em propaganda. E faz parte da estratégia de
aproximação dos consumidores
brasileiros, em especial os que
agora compõem a chamada classe C emergente, com os quais o
atual presidente da P&G no País,
Tarek Farahat, quer estreitar relacionamento.Paraele,oaumento do consumo de itens de higiene pessoal não tem volta. “Essa
população agora tem emprego,
cartão de crédito, conta no banco. Um dos reflexos disso são os
gastos com produtos que trazemalgum tipodebenefício. Antes, os gastos se resumiam à comida”, diz.
Junto com essa constatação
veio a necessidade de “abrasilei-

rar a comunicação”. Ou seja, as
campanhas de propaganda importadas, produzidas para ter
veiculação global, com modelos
suecas ou atrizes hollywoodianas vendendo tipos inexistentes
na realidade local, cedem lugar à
linguagem mais afeita a esse público de menor poder aquisitivo
equecomeçaa aumentarseupotencial de consumo. A verdade é
que nunca houve tanto esforço
das multinacionais para soarem
“brasileiras”.
Local. “A concepção das campa-

nhas segue sendo global, mas a
execução passa, cada vez mais, a
ser local”, explica Luiz Carlos
Dutra, vice-presidente corporativo da multinacional Unilever,
outra das maiores anunciantes
domundo.“Existehoje umasensibilidade pela busca do equilí-

brio entre manter a integração
da comunicação ao mesmo tempo em que se respeitam as particularidades da cultura brasileira.” O exemplo mais recente de
sua companhia é a nova campanha do desodorante Rexona, um
investimento de R$ 28 milhões,
em que os garotos-propaganda
serão, para a linha masculina, o
jogador Robinho e, para as mulheres, a atriz Camila Pitanga.
Comessa mesmalinhadeconduta, Farahat, desde que assumiu o comando da operação brasileira da P&G, há quatro anos,
vem apostando gradualmente
nessatendência.Em2007,eleresolveu impulsionar o que chama
de “brasilidade” nas ações de
marketing da empresa. Passou a
exigir, nas peças de propaganda,
só caras conhecidas do público
que pretende atingir. Foi nesse
momento, por exemplo, que a
companhia contratou a modelo
Gisele Bündchen para ser a garota-propaganda, apenas no Brasil, da Pantene. A ação fez as vendas da marca triplicarem.
A estratégia para crescer em
mercados emergentes domina a
pautadosexecutivosdemultinacionaisnesses países. No caso da
P&G, a intenção é que a filial brasileirapuleda13.ªposiçãonoranking interno do grupo para uma
das cinco primeiras posições.
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Brasil. Farahat, da P&G: campanhas com referências locais

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 maio 2010, Negócios, p. N8.
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Filme conta
história de
superação
Ainiciativapartiudoprópriomúsico MV Bill. Ao ver a campanha
da operadora de telecomunicações Nextelcom o tema “ilimita-

do”, ele se identificou tanto com
a mensagem que decidiu mandar um vídeo contando sua própria história de superação. O vídeo nem chegou a ser necessário, diz o presidente da Nextel,
Sérgio Chaia.
No comercial, MV Bill percorre a favela carioca Cidade de
Deus, encara a câmera e diz um
texto que não foi ensaiado (o roteiro é dele mesmo): “Eu quase
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Identificação. MV Bill se ofereceu para dar seu depoimento

acreditei que, para se dar bem na
favela, tinha que virar bandido”.
Assinado pela agência de propagandaLoducca.MPM,ocomercial convida o público a conhecer, na internet, algumas das histórias que Bill conta sobre o lugar
onde foi criado e vive até hoje
(www.naofoiparaoar.com.br).
Com linguagem no estilo documentário, a nova série de comerciais da Nextel aposta no re-

lato de superação de limites. Estreou com Herbert Vianna, líder
da banda Paralamas do Sucesso.
E, como conta Gustavo Diament,vice-presidentede marketing da empresa, produziu resultados inesperados. Houve aumento de 60% na geração de cadastrosde compra do serviço em
relaçãoaoperíodoimediatamente anterior ao início da campanha. / M.R.

