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Making of

Os loucos por
Skol saltam
em queda livre

● Mario Batali
Americano de origem italiana, é
conhecido por seu programa na
TV. O chef está à frente de 16
casas, sem contar o espaço Ea-
taly, em NY, que reúne de pizza-
ria a açougue. Batali desenvol-
veu ainda uma linha de panelas
que suportam até 260˚C.

● Olivier Anquier
Com mais de 30 anos de Brasil,
o francês Olivier Anquier assina
uma linha de pães vendida em
supermercados. Começou com
um restaurante na praia no Cea-
rá, mantém um programa de TV
e, há dois anos, abriu o Bistrô
L'Entrecôte do Olivier, em SP.
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Mídia & Marketing

● Alain Ducasse
O chef francês que fez fama
com o seu Le Louis XV, em Mô-
naco, é sócio em 27 restauran-
tes em 8 países e dá nome a
uma escola de culinária. Livros,
louças – como a cookpot acima –
e até hotéis também recebem a
chancela de Ducasse.

“Para a atual série de propagan-
das da Skol trouxemos pessoas
que fazem qualquer coisa para
não destruir um bom momento.
Pusemos a Skol como uma par-
ceiro nessas situações. A cerveja

não é o mais importante, pois o
relevante mesmo é a cumplicida-
de dos envolvidos. Mas ela é um
elo importante. Daí a frase ‘um
por todos, todos por uma’, que
assina a campanha”, explica Fá-
bio Fernandes, presidente da
F/Nazca Saatchi & Saatchi.

Fernandes não nega que tem
um carinho muito especial pela
conta da Skol, que está em sua
agência há quase 15 anos. “ A inti-
midade que essa vivência com a
marca traz dá fluidez para o de-

senvolvimento ações que se tor-
nam patrimônio para a AmBev”,
diz ele. É de Fernandes, por

exemplo, a aplicação da frase
“desce redondo”, que colou à
marca. Publicitários reconhe-

cem que é tarefa árdua se desta-
car na propaganda de cerveja pa-
ra além do uso do recurso mu-
lher de biquíni, praia, sol e mar. A
Skol tem conseguido.

“Abandonamos os biquínis e a
Skol hoje puxa a comunicação
da categoria para outros patama-
res”, considera Fernandes. “Em
pesquisas fica claro que o consu-
midor se habituou ao caráter ino-
vador da marca e espera isso em
suas mensagens publicitárias”.

O filme que estreia hoje à noi-

te recorre aos quatro amigos nu-
ma aventura para pular de para-
quedas. É lógico que o insepará-
vel cooler da cerveja está com
eles, mas despenca do voo. Eles
se jogam em queda livre em so-
corro do Cooler. Com o bom hu-
mor próprio dessa campanha, só
aí percebem que não puseram o
equipamento de voo. Por sorte,
caem num celeiro e arrematam:
que tal um churrasquinho? O co-
mercial é o quinto da série dos
amigos loucos por Skol. / M.R.

Marili Ribeiro

A próxima etapa dos negócios da
chef Carla Pernambuco é um mo-
lho de tomate com a sua assinatu-
ra. Um bom molho, como ela gos-
ta de dizer, é a base para uma infi-
nidade de pratos. Se bem feito,
economiza tempo e qualifica a
arte de quem gosta de cozinhar.
As negociações com uma das
maiores empresas do setor de ali-
mentos no País estão avançadas.

Conhecida por seu espírito
empreendedor, Carla está no
meio gastronômico há quase 20
anos, desde a abertura do Carlo-
ta, em São Paulo. Tem seis livros
publicados – sendo que um de-
les, Balaio de Sabor, está na oitava
edição –, programa de rádio e o
Studio 768, onde faz jantares sob
encomenda para pequenos gru-
pos e desenvolve projetos experi-
mentais com outros chefs.

O molho de tomate, assim co-
mo uma linha de louças com seu
nome, fazem parte de um novo
movimento de expansão dos ne-
gócios da chef. A iniciativa se in-
tensificou há menos de um ano,
quando Carla resolveu protago-
nizar umprograma de TV. Batiza-
do de Brasil no Prato – e com es-
treia prevista para abril no novo
canal Bem Simples, da Fox Latin
American Channels –, o progra-

ma foi feito à imagem e seme-
lhança de seus outros investi-
mentos. Carla trabalha com equi-
pes coesas, controla todos os pas-
sos e dá a última palavra. “Quan-
do a Fox entrou em contato co-
migo, falei que faria um projeto
com a minha equipe. Com o jor-
nalista Eduardo Logullo e o fotó-
grafo Pablo Fabián fizemos a con-
cepção do programa, decidimos
o conteúdo, os roteiros e demos
até o nome”, conta Carla. “A esti-
lista Greice Antes fez o figurino e
os aventais que já são de uma co-
leção que estou comercializan-
do. O Dado Motta fez o site, pes-
quisou a trilha e as cores do cená-
rio. Enfim, chegamos para gra-
var as 27 edições de uma só vez
em dez dias em Buenos Aires
com domínio do que queríamos
e fomos bem recebidos”.

Classe C. No programa, Carla
quer passar a mensagem de que
qualquer pessoa pode fazer as co-
midas brasileiras. “São dicas uni-
versais, mas com um toque e va-
lorização dos sabores nativos.
Pretendemos atingir um público
de classe C, que está chegando à
televisão paga”, explica.

Esse eixo de gosto mais popu-
lar não significa que Carla Per-
nambuco está abrindo mão do
público seleto que sempre atin-

giu nos dois restaurantes Carlo-
ta, em São Paulo e Rio, e no re-
cém aberto Las Chicas, em São
Paulo. “Estou apenas ampliando
meu leque com oportunidades
que estão no entorno. Nada que
figuras do meio gastronômico já
não tenham feito, como o Alain
Ducasse, que é uma inspiração,
ou o Mario Batali, que consegue
conciliar várias frentes aprovei-
tando a visibilidade que a mídia
lhe deu”, conta a chef.

Construir um nome que se tor-
ne uma marca e abra um canal de
marketing que potencialize ne-
gócios é quase uma rotina no uni-
verso culinário desde a década
de 70, quando a onda da grande
gastronomia deixou os nichos
da elite e começou a se globali-
zar. Quase todos os chefs que se
projetam cumprem um roteiro:
após o restaurante que caiu no
gosto dos críticos, escrevem li-
vros, montam escolas ou ateliês

culinários e depois enveredam
pela criação de linhas de produ-
tos como louças, utensílios de co-
zinha e artigos alimentícios. Al-
guns, se têm perfil televisivo,
vão para a pequena tela.

Diversificação. A diversidade
de fontes de receita se justifica
nesse segmento. Restaurantes,
onde tudo começa, são negócios
instáveis, de rentabilidade estrei-
ta e custos elevados de mão de

obra e manutenção. No Brasil,
mais especificamente em São
Paulo, onde há o maior parque
de oferta gastronômica do País,
com quase 13 mil endereços, o
sonho do primeiro restaurante
não passa do segundo ano de vi-
da em 70% dos casos, pelos da-
dos da Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes (Abrasel-
SP). Especialistas no tema di-
zem que empresas pequenas de
prestação de serviço têm custo
alto com equipes, além de gran-
de perda de matéria-prima, por-
que alimentos não podem ser
reaproveitados, fora a quebra de
artigos como copos e pratos.

A exemplo dos pares estran-
geiros, como Alain Ducasse, que
chegou a fazer uma parceria no
Brasil com a Universidade Está-
cio de Sá, do Rio, Carla quer apro-
veitar o vento a favor. Gaúcha
formada em Comunicação, pas-
sou pelos palcos como atriz an-
tes de viver em Nova York com o
marido fotógrafo – onde estu-
dou culinária. É mãe de três fi-
lhos e não tem medo de arriscar.
A fama de brava e dura com suas
equipes, que desaparece em ce-
na no Brasil no Prato, é uma carac-
terística, ela reconhece, que a aju-
dou muito chegar até aqui. E a
chef não pretende mudar um es-
tilo que vem dando certo.

PABLO FABIÁN / DIVULGAÇÃO

Muito além da cozinha e do restaurante
A exemplo de chefs internacionais, Carla Pernambuco diversifica negócios e estampa sua assinatura em aventais, louças e até em molho de tomate

QUANDO O COZINHEIRO VIRA GRIFE

Cumplicidade.Um por todos, todos por uma. Mas com humor

Programa.
Em abril, a
fundadora
do Carlota

estreia na TV

FO
T

O
S

:D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

MBA da Escola Superior Nacional de 
Seguros: passaporte para o futuro

O mercado de seguros se globaliza a 
passos largos. Com a recente abertura do 
Setor de Resseguros e a entrada do Brasil, com 
muita força, em um mercado internacional que 
transaciona riscos complexos, ficou evidente 
a necessidade de formação complementar e 
treinamento dentro das empresas. No ambiente 
corporativo, a demanda por profissionais 
capacitados e com amplitude de conhecimentos 
e habilidades necessárias à gestão de riscos e 
seguros em escala mundial é cada vez maior. 

Para quem já está no mercado, a opção é 
buscar o aprimoramento. Foi o caso de Julio 
Cesar Albieri Coutinho do Rego, Consultor 
Comercial do IRB-Brasil Re, funcionário 
concursado há cinco anos. Ele viveu 
intensamente a quebra de monopólio e a 
abertura do mercado de Resseguros a partir 
de 2008 e não se sentia totalmente preparado 
para enfrentar as grandes mudanças que 
vinham ocorrendo. Percebeu o desafio como 
uma oportunidade e buscou o MBA Executivo 
em Seguros e Resseguros da Escola Superior 
Nacional de Seguros.

“Percebi claramente o aumento da 
necessidade de qualificação no mercado. Vi 
o momento como uma oportunidade de me 
especializar. O curso é único no mercado, por 
isso, o escolhi”, conta Julio.

A atualização veio para lhe dar maior 
segurança e novas perspectivas profissionais. 

0800 025 3322
www.funenseg.org.br
twitter.com/funenseg

Percebi uma maior necessidade de 
qualificação no setor. Vi o momento 

como uma oportunidade de me 
especializar. O curso é único no 
mercado e, por isso, o escolhi.

“
”

Sua monografia, por exemplo, foi 
sobre Marketing e Atendimento ao 
Consumidor. Quem diria?

“O MBA me fez enxergar 
o mercado de maneira mais 
ampla, tive a oportunidade 
de vislumbrar outras áreas 
para trabalhar. E renovei 
meu relacionamento com 
outros profissionais do mercado, 
porque os professores atuam 
na área. Tanto eles quanto 
os demais alunos trazem 
para a sala as próprias 
e x p e r i ê n c i a s .
A troca é 
m u i t o 
rica”, diz 
Julio.

Julio Cesar Albieri Coutinho do Rego, 
é ex-aluno do curso de MBA na 
Escola Superior Nacional de Seguros 
e funcionário do IRB-Brasil Re. 
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