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A Skol está em campanha
para divulgar sua
nova cerveja 360°.
O produto promete
ser mais leve que as
outras cervejas do gênero
e ainda traz um atributo,
no mínimo, inovador:
eliminar a sensação
de estufamento,
muito conhecida pelos
apreciadores da bebida.
A agência de publicidade
resolveu criar um
anúncio em revistas
que apresenta o diferencial
da cerveja de forma
prática. Um boneco,
apelidado de homem-
baiacu, infla quando
o leitor puxa um adesivo
de plástico. O boneco
ainda pode ser
destacado da revista.
A campanha é
complementada por
promotores da marca
que ficam fantasiados
de homem-baiacu
em cruzamentos
de grande movimento
da capital paulista.

ANÚNCIO DA SEMANA

Morte do polvo Paul inspira publicidade
Aproveitando o alarde em torno da morte do polvo vidente, a agência
Quê Comunicação chama atenção para a principal causa da ONG Fundação
Movimento OndAzul: a proteção dos mares e de sua biodiversidade.
Depois de um dia em que o assunto mais pensado, falado e noticiado
foi a morte de um polvo, o anúncio veiculado ontem faz o seguinte
questionamento: “O polvo mais famoso do mundo morreu. E aí?
Vamos pensar nos outros?”

AFP

Em busca da inovação
consagrada
A busca de resultados por meio da propaganda quase
sempre é o principal objetivo dos anunciantes e de suas
agências. A ausência de métricas claras e acessíveis para
a verificação da real efetividade desses esforços, princi-
palmente quando os cenários eram favoráveis às vendas,
acabou produzindo uma série de outros indicadores,
muitos deles frágeis, mas que pareciam contentar aos
envolvidos. Muitas apresentações de cases de marketing,
até hoje, apontam esta relação causal direta: uma ação,
um resultado. Simples assim.

Todos que atuam no mercado sabem que esta correlação
é um fenômeno complexo: efetuar um esforço desencadeia
muitos outros, integrados — como preconizado internacio-
nalmente, desde os anos 80, por teóricos como Don
Schultz (Comunicação Integrada de Marketing). Do pensar
uma ação ao envolvimento de todas as áreas ligadas ao ne-
gócio, muita coisa acontece. Se bem planejado e executa-
do, o resultado tende ao sucesso. Também simples assim.

Em muitas organizações, nos últimos tempos, sem-
pre imagino a figura de um gestor de marca ou de pro-

duto como alguém sen-
do cobrado diariamente
em sua missão de valo-
rizar o branding mas,
ao mesmo tempo, com
“uma faca de ponta na
jugular”, exigindo me-
tas de vendas e mar-
gens mais do que ime-
diatas. Então, vamos
reler isso tudo na nova
realidade econômica.

Mesmo com vento a
favor, tende-se a convi-
ver agora com a cobrança
da criatividade atrelada a
uma “garantia de resul-

tado”. É muito bom ousar ao máximo, mas garantindo que
aquele esforço certamente superará as metas previstas. É
como se pudéssemos criar o novo com atestado de garantia.
Cunhei a expressão Inovação Consagrada para estas situa-
ções de buscar o inédito, porém com garantia extrema de re-
sultado. O novo sem riscos. A saída parece ser fazer o que os
expoentes estão fazendo. Fazer o que está alcançando prê-
mios. Isto é: seguir o “efeito manada”: “você não tem um si-
te?” “Não atua com marketing de atitude?” “Pois precisa.
Todas as principais marcas o estão fazendo”. “Ah, e com res-
ponsabilidade socioambiental e sustentabilidade, também”.

Jurando ser este o meu último exagero didático, tudo
isso apenas aparece por que não nos foi definido com
precisão onde a corda ROI (Return Over Investiment).
Logo, a saída é simples: escolher uma agência de extrema
confiança e competência e estabelecer com ela uma
cumplicidade total. Juntos, estabelecem objetivos, es-
tratégia, planos e métricas. Sem truques nem segredos.
Com ousadias definidas juntas, com riscos partilhados.

É chato escrever sobre o óbvio. Mas, estamos no mo-
mento de retomar a qualidade máxima de nossas ações, se
não quisermos ver nosso querido ofício questionado a cada
passo, por causa dessas fragilidades. Propaganda é resul-
tado. Para todos. Juntos, ousaremos. Juntos, alcançare-
mos. Em busca da parceria consagrada: simples assim! ■
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Mesmo com a
economia a favor,
tende-se a conviver
agora com
a cobrança da
criatividade
atrelada a uma
“garantia de
resultado”
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