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Finalmente o Louro José, 
que até então levava uma vida 
de “filhinho da mamãe” Ana 
Maria Braga, resolveu botar suas 
asinhas de fora e mostrar que 
já pode namorar. A escolhida é 
a andorinha Dorinha, que será 
apresentada ao público nesta 
terça-feira, 29. O papagaio, que 
junto com Ana Maria anima o 
programa Mais Você nas manhãs 
da Rede Globo, nunca havia mos-
trado uma candidata à nora para a 
apresentadora, muito menos para 
o público. O namoro é, na verda-
de, uma ação de merchandising 
criada pela NBS para o azeite 
Andorinha. O primeiro passo foi 
a publicação de um teaser na edi-
ção da semana passada da revista 
Quem, que trazia imagens das 
aves juntas em um restaurante, 
com o objetivo de despertar a 
curiosidade no público.

De acordo com Cássio Farac-

Andorinha desencalha Louro José
Ação de merchandising do azeite Andorinha arruma namorada para o mascote de Ana Maria Braga
Beatriz Lorente 

Dorinha veio de Portugal curtir férias no Brasil e aproveitou 
um pouco do Carnaval carioca, onde conheceu o Louro José

Certamente uma das músi-
cas que os assinantes da Net 
mais ouvem atualmente é o jin-
gle da campanha publicitária da 
operadora de TV por assinatura. 
As variações de “no dia em que 
eu virei um Net” estão em quase 
todos os intervalos comerciais 
de canais como a Globo News 
e chegam a ser veiculados até 
duas vezes no mesmo break. 
Com esta superexposição, é na-
tural que a campanha desperte 
comentários prós e contras e até 
mesmo paródias de assinantes 
descontentes.

O novo conceito de comuni-
cação inaugurado recentemente 
deu férias ao tradicional garoto-
propaganda da marca: o coronel 
Bóris Tutchenko e seu grito de 
guerra “Skavurska!”. O que se vê 
agora são comerciais filmados 
em plano-sequência, com o ator 
Hudson Senna caminhando, 
cantando e tocando violão em 
cenários sombrios compostos 
por diversas referências aos ser-
viços prestados pela operadora. 

As diversas variações de le-
tras para o jingle foram criadas 
pela equipe da Talent, agência 
que desde o início do ano con-
centra toda a verba publicitária 
da Net, antes dividida com a 
Explícita, de Campinas. “Acredi-
tamos que, com a uniformidade 
na comunicação, as pessoas vão 
enxergar sempre a mesma Net”, 
explica Roberta Godoi, diretora 

Net enfrenta o desafio da superexposição
comercial da empresa. Apesar 
disso, a Explícita firmou acordo 
operacional com a Talent e se 
mantém responsável por ações 
regionais.

A nova campanha nacional 
representa uma grande mudan-
ça no estilo da comunicação da 
Net com seus assinantes. 
No ano passado, a ação 
dirigida a este público foi 
criada pela Explícita e 
protagonizada por Cláu-
dia Leitte cantando uma 
versão de seu hit “Beijar 
na boca”, cujo refrão dizia: 
“eu quero mais, por isso eu 
sou Net” – que, por conta 
da superexposição, ainda 
permanece na mente de 
muitos assinantes. 

Com o mote “No dia 
em que eu virei um Net”, a 
empresa pretende estreitar 
as relações com os clientes 
mostrando as transforma-
ções no cotidiano dos que 
aderem à operadora. “Eu 
descobri terras e povos, 
eu vi mundos velhos e novos. O 
horizonte e o abissal. O ensaiado 
e o real. Minha casa decolou, foi 
pra outra dimensão. Numa fibra 
luminosa, viajou na imensidão. 
No dia em que eu virei um Net”, 
diz uma das versões.

“A campanha do violeiro é 
voltada para a base de assinan-
tes, com objetivo muito fiel ao 
posicionamento de colocar o 

nicar de um jeito bonito, que 
envolvesse emoção”, destaca. 

Um dos pontos chave foi 
a escolha da produtora que 
poderia dar aos filmes o visual 
desejado. A opção recaiu sobre 
a conceituada AD Studio, de 
Jarbas Agnelli. “Sabíamos que a 

escolha da produtora era 
fundamental. O Jarbas tem 
uma pegada visual de mui-
to bom gosto”, elogia Livi. 
O diretor de criação revela 
que buscou referências em 
dois video clipes: Sweetest 
Thing, do U2, e This Too 
Shall Pass, do OK Go, em 
que os cantores cantam 
para a câmera e o cenário 
se movimenta. “Poderia ser 
um homem falando para 
a câmera, com um plano-
sequência e um monte de 
gente trabalhando para 
ele. Mas, e a emoção?”, 
questiona. Para completar 
o clima desejado, a trilha 
sonora da Sound Design 
recorre à batida do blues. 

“Os filmes são dependentes da 
música, que foi produzida antes 
das filmagens. Este processo é 
similar ao da produção de video-
clipes: a música é quem dita a 
narrativa das imagens. Nosso 
desafio foi o de transformar a 
criação da agência no produto 
musical final”, comenta Tony 
Berchmans, produtor associado 
da Sound Design.

Sem tempo determinado 
para deixar de ser veiculada e 
com uma enorme quantidade 
de inserções no line-up da Net, 
a campanha gerou controvérsia 
entre assinantes e até mesmo 
entre artistas. Para o músico 
Lobão, trata-se de “uma lava-
gem cerebral”. “O personagem é 
simpático, mas chega uma hora 
que aquilo começa a ficar agres-
sivo”, opinou em entrevista ao 
Meio & Mensagem da semana 
passada. Pela internet é possível 
encontrar acusações de plágio 
da música The Man Comes 
Around, de Johnny Cash, e do 
clipe Fugindo de Mim, de Wilson 
Sideral. Há também paródias 
de assinantes insatisfeitos com 
os serviços da Net. “Estava 
sentado em casa, assistindo ao 
Brasileirão que paguei no pay-
per-view, e barato não é, não. De 
repente, minha TV foi pra outra 
dimensão. ‘Estamos fora do ar’, 
e começou minha chateação. 
No dia em que eu virei um Net”, 
critica uma delas. 

Livi diz não se importar 
com as opiniões contrárias à 
campanha. “No Brasil elege-
mos um presidente com 50% 
mais um voto. Se pensarmos 
que as campanhas da Net têm 
uma média entre 81% e 83% de 
aprovação, não fico triste pela 
reprovação de pouco mais de 
10%”, contabiliza. 

Nathalie Ursini

co, diretor de criação da NBS, o 
esforço de comunicação busca 
fugir de temas clássicos quando 
o assunto é azeite, como, por 
exemplo, cenas de famílias por-
tuguesas durante as refeições. A 
agência, então, optou por fazer 
uma parceria com a Rede Glo-
bo. “Dorinha é uma andorinha 
simpática, descolada e muito 
viajada”, define Faracco. 

Membro de uma família pro-
prietária da empresa de azeites, a 
ave vai interagir com o papagaio 
e com Ana Maria Braga enquanto 
o romance durar. Dorinha tam-
bém vai aproveitar para contar 
sobre toda linha de produtos da 
marca Andorinha e elementos 
como o bico dosador. Ela veio de 
Portugal curtir férias no Brasil e 
aproveitou um pouco do Carnaval 

carioca, lá conheceu o Louro José 
e o namoro começou. 

O corpo de Dorinha foi de-
senvolvido pelos mesmos cria-
dores do Louro José, por isso 
terá o mesmo tamanho e ca-
racterísticas em comum, além 
de uma voz. De acordo com 
Alexandre Grynberg, diretor 
de atendimento da NBS, Ana 
Maria Braga e a equipe do Mais 
Você estão entusiasmados com 
a novidade no programa. “Serão 
cerca de uma ou duas inserções 
por semana durante alguns me-
ses”, adianta. Enquanto a paixão 
durar, outras peças publicitárias 
serão divulgadas em veículos das 
Organizações Globo, como por-
tais e revistas. O Blog da Dorinha 
ficará hospedado na Globo.com, 
e, além disso, ela terá perfil no 
Twitter e no Facebook.

O diretor de marketing da 
Sovena (dona da marca Ando-

rinha), Luís Santos, frisa que a 
expectativa é grande em relação 
à nova abordagem que a marca 
quer fazer ao consumidor. “Mais 
do que uma propaganda, criamos 
uma plataforma de comunica-
ção com conteúdo que pode 
ter vida longa”, entusiasma-se. 
Para ele, a andorinha Dorinha 
possui três características que 
são os pilares do posiciona-
mento da empresa: “É suave, 
mais elegante e mais feminina”. 

O grupo Sovena está presen-
te em mais de 70 países e dedica-
se à produção e comercialização 
de azeites e óleos vegetais. 
No mercado nacional, a marca 
Andorinha é representada pela 
Bunge. Dados apresentados pela 
empresa mostram que o País é 
um mercado com muito poten-
cial de crescimento. Enquanto 
no Brasil o consumo estimado de 
azeite per capita é de 200 ml por 
ano, em Portugal gira em torno 
de 6,7 litros, chegando a 12 litros 
na Espanha e na Grécia.

A campanha foi criada por 
Cassio Faraco, Miguel Genovese, 
Luciana Babos, Guilherme Almei-
da, Fernando Calvache, Marcos 
Texeira, Sidney Freitas, Jonas 
Kuhner e Felipe Pires, com dire-
ção de Pedro Feyer e André Lima.
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Campanha criada pela Talent teve produção 
da AD Studio com trilha da Sound Design

cliente no holofote do prestígio”, 
frisa Roberta Godoi. João Livi, 
diretor de criação da Talent, 
ressalta que o resultado que 
se vê na tela da TV é fruto de 
um processo “complicado”, que 
levou três meses entre a ideia 
e a aprovação final dos cinco 

filmes – três de um minuto e 
dois de 30 segundos. “O princi-
pal componente da campanha é 
o de recompensar o assinante, 
lembrando que, ao fazer a esco-
lha de virar um Net, ele tomou 
a decisão certa por ter inserido 
muito mais coisa em sua casa. 
Pensamos que para mostrar que 
a Net impulsionou a vida dessas 
pessoas, tínhamos que comu-
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