


EDUARDO LIMA 
diretor de criação da F/Nazca, 
responsável pela publ ic idade da Skol 

Como é a campanha de verão e a de Carnaval? 
Temos dois filmes: um em que o "cooler" de cerveja é 
roubado por pessoas da China e outro do monstro do 
pantano, que tem um clima de ferias. 0 comercial do 
Carnaval, que estava pronto, a gente teve que 
suspender. Tinha um dragão cuspindo fogo, e podiam 
achar que era de mau gosto depois dos incêndios nas 
escolas de samba do Rio. 

Como dec idem se vai ter a lgum famoso? 
Algumas marcas colocam personalidades pra disfarçar a 
falta de idéias. A Skol só trabalha com famoso em prol da 
mensagem, como com o Beto Barbosa. A intenção era 
mostrar como causar a pior impressão num churrasco, 
com sunga de croché, blazer de ombreira. E a gente 
achou engraçado colocar algum músico encostado. 

Como escolheram o Beto? 
Ficamos entre o Beto Barbosa e o Oswaldo Montenegro. 
O Oswaldo não topou. Achou que faria mal pra imagem 
dele. E o Beto Barbosa pegou aquilo com alegria. 
Tá fazenâo mil shows. Ele virou cool. 

Que campanha t e v e mais repercussão? 
Uma das que fizeram mais sucesso foi a dos argentinos 
no samba, na Copa do Mundo. Apresentamos várias 
idéias nos grupos de pesquisa e todas foram mortas, 
menos a dos argentinos. 0 consumidor foi quem quis. 

CARLOS FONSECA 
vice-pres idente de criação da agência Afr ica, 
responsável pela campanha da Brahma 

Q u e m é o público? 
A marca tem um público que é o "brahmeiro". É o cara 
batalhador, que rala, é totalmente o brasileiro comum. 

Qual é a importância do Zeca Pagodinho para a marca? 
0 Zeca reflete essa figura do brasileiro. Ele não é a 
escolha de uma personalidade pela personalidade. 
Eu não escolhi a Ivete Sangalo. 0 que ela reflete do 
público de uma outra cerveja? 

Na gravação, o Zeca bebe o t e m p o todo? 
Nada. A cerveja ali é um copo tampado, é de mentirinha. 

O comercia l que está no ar t e m todos os e lementos que 
se espera de uma propaganda dessas: samba, mulata . . . 
A intenção é essa? Ou existe preocupação com o clichê? 
Não é questão de ser clichê ou não. Os filmes de 
Carnaval refletem o que esse público gosta de ver. 
Ele se emociona com aquilo. 

O dia a dia t e m a ver com o de " M a d M e n " [série 
ambientada em agência de publ ic idade nos anos I 9 6 0 ] ? 
As agências não têm mais tempo pra frescurites assim, 
pra ficar fumando charuto com o pé em cima da mesa. 

Qual é a sua cerveja prefer ida? 
Brahma. Tenho uma filha, pô! Isso é pergunta que se faça? 





RAFAEL MEREL E 
MARCELO FEDRIZZI 
diretores de criação da Fischer+Fala!, 
responsável pela campanha da Kaiser 

Como é o processo de criação? 
Rafael - Começa do mesmo jeito que um 
comercial de lenço de higiene íntima. Mas o 
público é majoritariamente masculino... 

Você faz a campanha pensando em homem? 
Rafael - Ah, essa pergunta é pegadinha. Só • 
porque eu sou gaúcho... 
Marcelo - Apesar de ser consumida por 
mulheres e homens, cerveja é um produto 
que tem cara de homem. 

Como Mano Menezes virou garoto-propaganda? 
Rafael - 0 Mano chegou buscando a renovação 
na seleção porque ninguém agüentava mais o 
Dunga. 0 Dunga era patrocinado pela Brahma. 
De repente, entra alguém mais simpático com 
a Kaiser. Quem sabe a Kaiser é mais simpática? 

Vocês perguntaram se ele bebia Kaiser? 
Rafael - Claro. Ele não podia dizer: "Agradeço 
à Kaiser pela caixa de Brahma!" 

Propaganda de cerveja tem que ter gostosa? 
Marcelo - Só quando faz sentido. E gostosa é 
um tema recorrente na propaganda brasileira 
porque o Brasil é um país de gostosas. 

MY SPACE AO VIVO 

Artistas que despontaram pela 

internet são o foco do "Sai da 

Rede", novo projeto musical do 

Centro Cultural Banco do Brasil. A 

partir do dia 15 de março, o centro 

recebe shows de Letuce, Marcelo 

Jeneci, Lulina e Lucas Santtana. 

As apresentações rolam sempre 

às terças e até o dia 5 de abril. 

BLOCO NA RUA 

O bloco de Carnaval moderno 

Acadêmicos do Baixo Augusta 

faz seu desfile pré-folia no 

próximo domingo, dia 27, cheio 

de convidados especiais. André 

Abujamra vai participar do 

cortejo fantasiado de pirata, 

e o bloco carioca Último Gole 

chega para tocar no baile que 

acontece em seguida no Studio 

SP. Hoje, rola o último ensaio dos 

foliões, a partir das 20h. 

DO PERU 

Dez chefs brasileiros embarcam 

para o Peru em junho para 

experimentar os sabores locais, 

com Fábio Barbosa, do La Mar, 

como anfitrião. Bel Coelho, do 

Dui, Henrique Fogaça, do Sal, e 

Tsuyoshi Murakami, do Kinoshita, 

já toparam participar da segunda 

viagem do projeto Experiência 

Peruana, que vai passar por 

Cusco e Machu Picchu. 

DO PERU 2 

0 editor da badalada "revista 

para distraídos" peruana 

"Etiqueta Negra", Julio Villanueva 

Chang, comanda uma oficina 

de jornalismo literário na cidade 

entre os dias 16 e 18 de março. 

E, no dia 15, faz palestra aberta 

ao público no Instituto Cervantes. 

Informações e inscrições pelo site 

www.mandacarudesign.com.br 

http://www.mandacarudesign.com.br
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