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Depois de 33 anos com o mesmo 
garoto-propaganda, o ator Carlos Moreno, 
a Bombril estreia na próxima semana uma 
campanha institucional que marca uma 
nova fase na comunicação da empresa. 
Os objetivos principais da virada são o de 
mostrar que a Bombril fabrica muitos ou-
tros produtos além da esponja de aço que 
a notabilizou e o de despertar a atenção 
das jovens mulheres. 

Criado pela DPZ, o comercial mantém 
o tradicional padrão da marca: uma ban-
cada com os produtos e o protagonista 
conversando com as donas de casa. Entre-
tanto, agora, em vez do homem magrinho 
e careca de fala mansa, a marca é divul-
gada por três mulheres reconhecidas por 
suas veias de humoristas: a comediante 
Dani Calabresa (da MTV), a atriz Marisa 
Orth e a repórter Mônica Iozzi, do CQC 
da Band. “Nós as escolhemos porque elas 
trabalham com a mesma matéria-prima da 
nossa campanha: o humor. Além disso, 
têm uma ligação muito forte com o pú-
blico jovem — e é com essa mulher que 
queremos falar”, explica Marcos Scaldelai, 
diretor de marketing da Bombril.

Com investimento de R$ 40 milhões, 

Elas venceram
Bombril troca Carlinhos Moreno por um trio de mulheres 
humoristas para conquistar um público mais jovem
Nathalie Ursini

Dani Calabresa, Marisa Orth e Mônica Iozzi: “homem tem no máximo cinco utilidades, a Bombril tem mais de 1001”

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

des sociais. Com muito humor, a AME terá 
uma ferramenta para as mulheres saberem 
como ‘adestrar seus homens’”, detalha Vaz. 

Outras ferramentas serão lançadas 
ao longo da campanha online que se 
estenderá por um ano, como o Control 
Men (controle remoto para direcionar 
os homens), o Educarpet for Men (um 
tapete que dá choque quando o homem 
faz algo errado no banheiro), entre outras. 

Uma das ferramentas mais importan-
tes para a interação com as consumidoras, 
é o SAC(h) – Serviço de Atendimento 
às Consumidoras de Homens, que está 
disponível em aplicativo de celular. A 
ferramenta será coordenada por bloguei-
ras que darão conselhos e responderão 
perguntas de como agir em relação ao 
namorado, ficante, marido e afins.

a empresa aposta na campanha para dis-
seminar a ideia de que “oferece solução 
completa na limpeza”, tentando se desvin-
cular da imagem de marca de esponja de 
aço. “O Carlinhos Moreno tem identidade 
com a esponja, por isso decidimos mudar a 
forma de comunicação”, justifica Scaldelai. 

A agência desenvolveu seis filmes di-
ferentes, dois com cada protagonista. As 
atrizes aparecem falando sobre as tensões 
do relacionamento entre homens e mulhe-
res. “É como se fosse a guerra dos sexos. 
Mostramos que os produtos da marca 
evoluíram com as mulheres. Retratamos 
esse momento da mulher autoafirmativa, 
que sabe que tem poder e que manda em 
casa”, conta Fernando Rodrigues, vice-
presidente de criação da DPZ.

As peças usam frases fortes como 
“homem é bom, mas é tosco” e “homem 
tem no máximo cinco utilidades, a Bom-
bril tem mais de 1001”. “Fizemos uma 
pesquisa e detectamos que as mulheres 
mais jovens não ligam produtos como 
MonBijou e Limpol à Bombril”, conta o 
diretor de marketing. 

A campanha será veiculada até maio 
e inclui filmes para a TV e anúncios para 

mídia impressa. A criação é de Fernando 
Rodrigues, Rafael Urenha e Ronaldo 
Ferreira, com direção de Francesc Petit, 
Fernando Rodrigues, Diego Zaragoza 
e Rafael Urenha. A produção é da O2 
Filmes, com direção de cena de Kitty 
Bertazzi e trilha da Satélite Áudio.

A Repense ficou encarregada de 
trabalhar a campanha na mídia online e 
apostou na criação de uma plataforma, a 
AME – Associação das Mulheres Evoluí-
das, que ganhou inclusive um portal na 
web (www.mulheresevoluidas.com.br). 
Segundo José Luiz Vaz, diretor de criação 
digital da Repense, o comum seria replicar 
a campanha para o online, mas a estratégia 
da empresa demandava algo mais bem 
elaborado. “Criamos uma plataforma de 
comunicação com forte ligação com as re-

A Nissan, que no mais recente 
ranking mensal da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea) aparece com o modesto 
share de 1,63%, conseguiu dominar o 
noticiário do setor na semana passada. 
A montadora lançou a campanha “Ouro 
de tolo”, criada pela Lew’Lara\TBWA, na 
qual os rappers fictícios MC Deubem & 
Xis Porcento interpretam funcionários 
da rival Ford debochando dos consu-
midores que compram o modelo Focus. 
Cercados de mulheres de biquínis e 
casacos de pele, eles cantam: “O luxo 

Ford vai à Justiça contra Nissan por rappers

Cercados de mulheres de biquínis e casacos de pele, os rappers cantam: “O luxo todo é do dinheiro de vocês”

todo é do dinheiro de vocês”. O comer-
cial tem criação de Clóvis Marchetti e 
Lucio Caramori, com direção de Jaques 
Lewkowicz, Manir Fadel, Luciano Lin-
coln, Lucio Caramori e Clóvis Marchetti. 
Produção da Produtora Associados, com 
direção de cena de Rodrigo Lewkowicz.

sivo. Além da suspensão da campanha 
da concorrente, a Ford move ainda 
uma ação civil contra a Nissan pedindo 
reparação, pois o conteúdo continua 
circulando na internet, em especial no 
YouTube. Procurada, a montadora não 
se pronunciou oficialmente.

2,9 mil a mais que o Tiida 1.8 da Nissan, 
vendido a R$ 48,9 mil, sustenta a legi-
timidade do argumento da campanha. 
“Foi a oportunidade que encontramos 
para destacar o Tilda e lembrar ao con-
sumidor que existem outras marcas no 
Brasil, além das quatro tradicionais. 
Fizemos com bom humor e o público 
aprovou, mas não houve intenção de 
ofender”, afirma o executivo da Nissan. 
Só no mês de fevereiro, o Tiida vendeu 
1.316 unidades, contra apenas 301 no 
mesmo mês em 2010. Segundo a An-
favea, a Ford fechou o mês de janeiro 
com 10,6% de participação no mercado.

A Lew’Lara\TBWA celebrou a re-
percussão com anúncios publicados 
na mídia impressa,  destacando o 
crescimento de 54% no último ano, 
embalado por campanhas provocativas 
às montadoras rivais. “Quando assu-
mimos a conta da Nissan, o share era 
de 0,47% e agora triplicou”, ressalta 
Márcio Oliveira, vice-presidente de 
operações da agência. Em um desses 
anúncios, porém, a frase “este anúncio 
o Conar não tira do ar” feriu as regras 
do órgão autorregulador, que proíbe 
peças publicitárias de fazerem uso 
de seu nome e de seu símbolo oficial. 
“Reconhecemos que citamos o Conar 
indevidamente e já nos desculpamos”, 
diz Oliveira. 

Robert Galbraith

memória seletiva

A Nissan é reincidente no Conar, 
sempre por conta de campanhas 

que atacam e debocham das mon-
tadoras concorrentes. Em outubro, 
as vítimas foram GM, Honda e Fiat, 
alvos da campanha “Não acerta uma”. 
No filme, engenheiros e executivos 
das três concorrentes ficam nervosos 
com as premiações da Nissan Livina. 
Apesar da determinação do Conar 
pela suspensão da veiculação, o filme 
pode ser conferido até hoje no acervo 
do YouTube.

A versão de 90 segundos do filme, 
que superou mais de 300 mil exibições 
no YouTube só no final de semana de 
estreia, teve sua veiculação suspensa 
pelo Conselho de Autorregulamentação 
Publicitária (Conar) e pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo, na quarta-feira, 
3, após processo movido pela Ford, que 
considerou o teor da campanha ofen-

Para Carlos Murilo Moreno, diretor 
de marketing da Nissan, a propaganda 
comparativa é reconhecida pelo Co-
nar como um instrumento legítimo, 
principalmente em um mercado ainda 
dominado pelos quatro players mais 
tradicionais: Volkswagen, Fiat, General 
Motors e Ford. Para ele, o fato de o 
modelo Focus ter motor 1.6 e custar R$ 
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