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CRIATIVIDADE

RUY BARATA NETO

Shell investe R$ 5 mi
para divulgar etanol

A Shell começa a promover
o seu combustível à base de
cana-de-açúcar (etanol) com
propaganda protagonizada pelo
piloto Felipe Massa. A empresa está
em processo de concretização de
uma joint venture com a Cosan,
maior produtora de açúcar e
álcool do país e já vende o
combustível, sob a marca Shell
V-Power Etanol, em postos do Rio
de Janeiro, São Paulo e Bahia.
A companhia investiu R$ 5 milhões
para na campanha, divulgada
pela televisão e em jornais.

Absolut espalha selos
na internet para
promover nova bebida

A Absolut apresentará a
recém-lançada vodca com sabor
pera em ação promocional na
internet. A marca espalhará pelas
redes sociais Facebook e Twitter
um selo ilustrado com a fruta e
pedirá aos seguidores que os
encontrem. Os premiados ganharão
uma garrafa de 1 litro da nova
bebida. O monitoramento será
feito pela agência de publicidade
Inter.net que indicará ao usuário
do site o ponto onde será feita
a entrega do produto, sempre
mediante a apresentação de
carteira de identidade. A promoção
ficará em vigor até o próximo dia 15.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

“A cerveja se autodenomina ‘clás-
sica’, que empurra os limites do
estilo pale ale (cerveja de colora-
ção âmbar, mais amarga que a
tradicional). No entanto, ela é
fresca, equilibrada e um prazer
de beber”. O elogio para Doggie
Style Classic, da cervejaria ame-
ricana Flying Dog, foi publicado
no último mês de junho pelo jor-
nal The New York Times para
justificar a escolha do produto
como a melhor “pale ale ameri-
cana”. Se não bastasse o prê-
mio por sua qualidade, as 23
marcas da companhia são

consideradas as mais criati-
vas do mercado cervejeiro.
E não é para menos.

Todos os rótulos da
Flying Dog são desenha-
dos pelo cartunista
Ralph Steadman, o mes-
mo que ilustrou os livros
de Hunter S. Thompson,
o pai do jornalismo gon-
zo. Seguindo a linha ir-
reverente e provocativa
que não tem qualquer
compromisso coma ob-
jetividade, as embala-
gens são um caso à parte
nos produtos e dignas de
uma coleção na pratelei-
ra da sala. “Não temos
receio em colocar no
mercado algo que um
homem brilhante pro-
duziu para nós. Fazemos
grandes cervejas que têm
igualmente uma grande
arte. Se alguma pessoa
não ama a arte das emba-
lagens, é ela quem está
perdendo”, afirma Erin

Biles, porta-voz da cerve-
jaria Flying Dog.

No mercado brasileiro
A boa notícia para os brasileiros é que
desde o início deste ano as cervejas
Flying Dog chegam ao país pela im-
portadora Tarantino, especializada
em trazer cervejas renomadas do ex-
terior e voltadas para o mercado
gourmet. Diferentemente das escolas
alemãs e belgas de cerveja, a Flying
Dog segue uma linha americana que
utiliza uma maior quantidade de lú-
pulo na produção da bebida.

“O rótulo artístico me chamou a
atenção pois sai do padrão conser-
vador do segmento”, diz Gilberto
Tarantino, proprietário da impor-
tadora, que conheceu a marca em
2009 durante uma feira em Den-
ver, nos Estados Unidos, onde ela
foi vencedora (pela qualidade da
cerveja e não do rótulo) entre 1,5
mil produtos. Segundo Tarantino,
a primeira reação dos brasileiros
com o produto é de espanto, seja
positivo quanto negativo. “Aqui no
Brasil todas as cervejas têm a mes-
ma cara”, diz ele. ■

...MICHAEL CONRAD

Presidente da Escola de
Liderança Criativa de Berlim

DUAS PERGUNTAS A...

“O objetivo sempre foi trazer fumantes
para a marca e não os não fumantes”

Em 2003, depois de 34 anos de trabalho
em publicidade, o alemão Michael Conrad
se aposentou. Responsável por marcos
da propaganda, como a campanha para marca
de cigarros Malboro, na agência Leo Burnett,
ele não conseguiu ficar muito tempo longe
do batente. Hoje é presidente da Escola de
Liderança Criativa de Berlim e virou estudioso
de novas mídias. De passagem pelo Brasil,
onde participa do Mídia Show, organizado pelo
Grupo RBS, em Porto Alegre, ele conta que a
estratégia usada para Malboro continua atual.

Quais foram as dificuldades que o senhor
enfrentou para tornar forte uma marca
desaconselhável para consumo?

Nós simplesmente seguimos as leis de cada
país com relação as restrições ao fumo, mas
tivemos liberdade para comunicar o produto e
manter os valores da marca. É bom deixar claro
que o objetivo sempre foi o de trazer fumantes
para a marca e não convencer os não-fumantes
a fumarem. Mas é claro que devido aos
orçamentos e à exposição da propaganda de
cigarro, os não-fumantes viam na publicidade
um problema, principalmente em função das
crianças também serem atingidas pela campanha.

Mesmo assim, a comunicação visual
de Marlboro foi mantida por anos.
É possível ganhar mercado
hoje com a mesma estratégia?

Na Leo Burnett, o foco é criar
para as marcas o que chamamos
de publicidade superior. Isto significa
dar ousadia, frescor, humanismo e
credibilidade ao produto em longo prazo.
Estes valores criam uma reputação
qualificada para a marca enquanto
gera vendas imediatas para o produto
a partir de ações pontuais. Para
conquistar novos mercados essa
é a única estratégia. Apple, Nike,
Coca-Cola, a H&M, Havaianas, Bombril,
Johnny Walker são exemplos de marcas
ancoradas em grandes ícones
que são usados continuamente
de diferentes maneiras.

Arte como aperitivo para cerveja

“Não temos receio
em colocar no
mercado algo que um
homem brilhante
produziu para nós

Ernin Biles,
porta-voz da cervejaria

Flying Dog

Flying Dog traz desenhos do cartunista Ralph Steadman nas embalagens

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 36.
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