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Marili Ribeiro

H ouve troca de pos-
to no papel de garo-
ta-propaganda da
cerveja Devassa,

marca do Grupo Schincariol.
Sai a irreverente socialite Pa-
ris Hilton e entra a doce canto-
ra romântica Sandy. Sai a ima-
gem da devassa e entra a da
jovem casta. Uma trocapropo-
sital, segundo o presidente da
agência de propaganda
Mood, responsável pela cam-
panha, Augusto Cruz Neto.

“O novo mote da campa-
nha, que foi inspirado em vá-
rias pesquisas que fizemos
nos últimos meses com os

consumidores, ressalta que ‘to-
do mundo tem um lado devassa’.
A Paris cumpriu o seu papel. Não
precisamos mais dela. Afinal, a
‘devassa’ está no nome da pró-
pria cerveja. A Sandy vem para
ajudar a construir um outro ca-
minho para a marca, já que todos
também têm um lado licencio-
so”, explica Cruz Neto

Ou seja, o papel da cantora de
voz suave é fazer os bebedores
de Devassa soltarem a imagina-
ção. E isso já está acontecendo
nas redes sociais. O assunto De-
vassa liderava os tópicos mais co-
mentados do Twitter no fim da
tarde de ontem.

Marqueteiros consultados so-
bre a tática da empresa apostam

que, na verdade, a proposta soa
como provocação para gerar co-
mentários pela escolha inusita-
da. Fato que a agência estreou
com sucesso com a socialite Pa-
ris Hilton, e estaria repetindo
com a escolha de Sandy. O anún-
cio, aliás, foi feito por Luciano
Huck, via Twitter.

Cruz Neto nega que Huck te-
nha sido remunerado pela mis-
são de comentar a novidade.
Também não revela quanto
Sandy ganhou pelo contrato de
um ano, renovável por mais um.
Diz apenas que ela ganhou bem
mais do que cobrou Paris Hilton.
Na época, o valor ganho pela
americana foi estimado em US$
700 mil.

O filme comercial que lança a
campanha na televisão tem vida
curta. Ficará no ar apenas 15 dias.
Apesar do marketing, a cerveja
conseguiu uma participação pe-
quena no segmento – hoje, é infe-
rior a 1% do mercado total.

A Devassa tem distribuição li-
mitada e, por enquanto, atinge
melhor São Paulo e Rio. A figura
de Sandy chega no momento em
que a Schincariol pretende esti-
mular a comercialização no Nor-
deste e Sul, onde a marca chegou
há pouco mais de dois meses.
Suas vendas hoje estão concen-
tradas nos supermercados.

TÓQUIO

Fotografia é tudo para Yuka Oba-
ra, uma conhecida blogueira ja-
ponesa que insiste em que qual-
quer coisa que exiba sua imagem
online seja perfeita, especial-
mente porque, hoje em dia, é difí-
cil apagar uma foto ruim depois
que ela começa a circular na
web.

Obara, de 20 anos, conhecida
online pelo apelido Yunkoro,

vem aperfeiçoando sua arte há
quatro anos, de acordo com o cul-
to japonês do “kawaii”, ou “be-
lo” em português, que vem esti-
mulando a criatividade fotográfi-
ca.

Ainda que Yunkoro tenha or-
gulho de seu talento com a câme-
ra, agora ela dispõe de ajuda adi-
cional, oferecida pela Panaso-
nic, que lançou uma câmara ca-
paz de retocar, limpar e até apli-
car maquiagem no rosto de uma

pessoa fotografada.
A Lumix FX77 tem uma fun-

ção de “retoque de beleza” que
embranquece os dentes, remove
olheiras, faz o rosto parecer me-
nor e até aumenta as dimensões
dos olhos. E como toque final,
ela aplica rouge, batom e até som-
bra.

A demanda dos consumidores
por esse produto vem sendo
imensa, disse Akiko Enoki, a ge-
rente de projeto que cuidou do

desenvolvimento da câmera, na
Panasonic.

“De acordo com dados que ob-
tivemos, cerca de 50% de nossos
clientes de câmeras digitais não
estão satisfeitos com a aparên-
cia de seus rostos em uma foto”,
afirmou.

“Por isso desenvolvemos a
ideia de permitir que eles conser-
tem aquilo de que não gostam
em seus rostos depois que tiram
a foto”, acrescentou.

Com a saturação do mercado
de câmeras digitais, a Panasonic
espera que a mania de blogs e re-
des sociais que vem varrendo o
Japão e o mundo ajude seu pro-
duto a encontrar sucesso.

A nova câmera já faz sucesso
na Bic Camera, uma companhia
de varejo de câmeras de baixo
preço que começou a vender o
modelo uma semana antes de
seu lançamento oficial.

Blogs. “É muito popular com
as pessoas que usam fotos em
seus blogs, ou com aquelas que
tiram apenas uma foto comemo-

rativa, mas que precisam que ela
seja impecável”, disse Hiromi
Honma, representante de ven-
das da Bic Camera.

Os artistas das fotos para per-
fis, como Yunkoro, estão aguar-
dando a nova câmera ansiosa-
mente, mas ela disse que exis-
tem certos truques do ramo que
jamais serão substituídos pela
tecnologia.

“Se seu rosto parece largo em
uma foto, coloque as mãos nas
bochechas; isso as esconderá e
fará com que o rosto pareça mui-
to menor”, acrescentou. /
REUTERS

Câmera fotográfica já faz photoshop
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SANDY OCUPA
LUGAR DE
PARIS HILTON
NA DEVASSA
Segundo agência, campanha tem como
meta construir um ‘novo caminho’ para a marca
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Novo papel. Cantora Sandy será por um ano a nova garota-propaganda da cerveja Devassa
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