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O peso da caneta
Responsáveis por estratégias cruciais para o sucesso ou fracasso de suas 
empresas, profissionais de marketing assinam decisões cada vez mais técnicas
Janaina Langsdorff

O dia 31 de março lembra uma das passagens mais 
tensas da história do Brasil: o golpe militar de 1964. Há 
47 anos, a decisão de depor o presidente João Goulart 
e tomar o poder mudaria a vida dos brasileiros pelas 
próximas duas décadas, com a suspensão dos direitos 
constitucionais, censura, perseguição política e repres-
são. Histórica ou não, toda decisão sempre esconde 
uma consequência que pode ser previamente estudada 
e conhecida ou revelar-se um resultado desastroso. Na 
área de marketing não é diferente e seus líderes carre-
gam rotineiramente o peso das decisões.

“O cliente vive hoje uma dúvida entre investir em 
ações de massa ou estar inserido num contexto digital, 
mais moderno”, comenta a consultora Rita Almeida, 
fundadora da CO.R, empresa de consultoria de ino-
vação estratégica. Redes sociais, marketing esportivo, 
eventos, patrocínios culturais, canais de venda próprios 
– as possibilidades são inúmeras e a distribuição da 
verba tornou-se extremamente complexa. “O primeiro 
passo é preservar a essência da marca”, complementa 
a consultora. Esse é o principal critério seguido pela 
Alpargatas. “As decisões são tomadas de acordo com 
a tradição e o foco de cada produto”, conta Rui Porto, 
consultor de comunicação e mídia da companhia. 

O executivo explica que as ações são resultado de 
um planejamento de negócios focado em estudo mer-
cadológico e estratégico, que engloba a comunicação. 
A empresa já lida com a multiplicidade de meios desde 
1982, quando a marca Topper apostou no marketing 
esportivo e patrocinou a seleção brasileira de futebol. 
“Administrar a verba diante de tantos canais já é reali-
dade da Alpargatas há bastante tempo”, recorda Porto.

Outra marca da empresa, a japonesa Mizuno, de-
cidiu mirar parte de seu investimento em um esporte 
pouco conhecido no Brasil, o rúgbi, e acabou marcando 
pontos valiosos. “Percebemos que o esporte estava se 
organizando e resolvemos, no fi m de 2009, bancar a 
ideia”, lembra Porto. “Trabalhamos conforme o mix de 
comunicação previsto no planejamento estratégico, mas 
é importante também deixar o senso de oportunidade 

sempre ligado”, diz Ricardo Matera, gerente de marcas 
esportivas da Alpargatas. 

A Mizuno deu outro passo ousado em 2009, quan-
do colocou os triatletas profi ssionais Ariane Monticeli 
e Fábio Carvalho nus nas páginas dos principais títulos 
brasileiros, apenas com um tênis nas mãos, para mos-
trar que homens e mulheres são diferentes, inclusive na 
hora de correr. A campanha usou uma linha de comu-
nicação considerada ousada para a história da marca 
no Japão. “Assumimos alguns riscos ao aprovar ideias 
mais inovadoras, mas temos um processo estruturado 
de planejamento para evitar a exposição inadequada da 
marca”, frisa Matera.

De acordo com Rogério Dezembro, ex-diretor geral 
de atendimento da Talent, agência responsável pela co-
municação das marcas esportivas da Alpargatas, o ideal 

é checar inúmeras vezes a pertinência e adequação da 
iniciativa, tentando prever eventuais reações negativas. 
“Dá para estimar, calcular jamais”, analisa ele, que reforça 
a relevância da associação da marca Topper com o rúgbi. 
“Só quem se guia puramente pelo coração acredita 
no rúgbi no Brasil. A iniciativa é ousada porque diz a 
verdade e está totalmente sintonizada com a proposta 
da marca”, diz Dezembro, referindo-se ao conceito do 
produto, “Coração manda”. 

Democrática e inclusiva, a Havaianas, também fabri-
cada pela Alpargatas, é outro exemplo de que ousadia 
precisa combinar com o espírito da marca. A gerente 
de marketing de Havaianas, Christina Assumpção, 
lembra que o fi lme “Avó”, exibido em 2009 — no qual 
uma simpática vovó sugere que sua neta namore um 
rapaz como o ator Cauã Reymond, não pensando em 
casamento e sim em sexo — não foi feito para agredir, 
“senão não teria nada a ver com a essência da marca”. 
Depois que a polêmica ganhou repercussão, optou-se 
por uma saída estratégica, que foi manter a veiculação 
do fi lme somente na internet, outra sacada digna das 
“legítimas”.

Princípios
O respeito às raízes da marca é seguido pela ne-

cessidade de conhecer os seus territórios de atuação. 
Entender o consumidor é, atualmente, condição vital 
para garantir a sobrevivência do produto. “Costuma-
mos dizer que mais importante do que a decisão da 
agência ou da empresa, é a decisão do consumidor. Ele 
manda mais que os dois juntos”, alerta Sérgio Esteves, 
gerente de marketing de Guaraná Antarctica. A marca 
entende tanto o seu target que montou uma pista de 
gelo, com 16 metros de altura e quase cem metros de 
comprimento, em plena praia de Botafogo, no Rio de 
Janeiro. Chamada Guaraná Antarctica Snowboard, a 
ação aconteceu em setembro de 2009 e reuniu cerca 
de 18 mil pessoas. “A comunicação da marca voltará a 
trabalhar a fórmula secreta do refrigerante, que desde 
1921 é mantida por apenas duas pessoas da compa-
nhia”, antecipa Esteves. 
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O filme começa e logo a cantora Ivete Sangalo, 
garota-propaganda da Nova Schin, chama o “Zeca”, só 
que o “Baleiro”, e não o “Pagodinho”. Até que ponto esse 
tipo de referência pode ser considerada uma ousadia? A 
resposta de Luiz Claudio Taya, diretor de marketing da 
Schincariol, está no humor inteligente. “Foi uma sacada 
divertida e ousada abordando um episódio que teve 
muita repercussão”, declara o executivo.

Ousadia e bom humor são características marcan-
tes na comunicação das marcas da companhia, como o 
lançamento da cerveja Devassa Bem Loura, com Paris 
Hilton (e sua continuação, a campanha estrelada pela 
cantora Sandy, que gerou grande repercussão), além 
dos filmes “Poker” e “Invenção da Nova Schin”, em 
que o biquíni dissolve na água. O objetivo é divertir e 
estreitar o laço com o consumidor e ainda fazer com que 
a campanha seja bastante comentada. “A brincadeira 
do Zeca (Baleiro) não foi difícil para ser aprovada, pois 
esse é o tipo de humor que já faz parte da essência da 
marca”, admite Fernando Amaro, diretor de atendimen-
to de Nova Schin na Euro RSCG.

Mas aprovar ideias irreverentes nem sempre é sim-
ples. Para a gerente de mídia corporativa da Unilever 
Brasil, Thatiana Rodrigues, “ousar é estar disposto a 
assumir riscos e aprender com isso”. De acordo com 
ela, as soluções precisam ser inteligentes, relevantes, 
engajadoras e integradoras para que possam ser con-
cretizadas. O case de Rexona Teens Friends Forever é 
exemplo de uma ação diferenciada, que só aconteceu 
porque a marca resolveu bancar a ideia.

O produto convidou as meninas a participarem 
de um concurso para a escolha das protagonistas 

Coragem para aprovar ideias arriscadas
de um filme que se transformaria no primeiro média-
metragem de uma marca no Brasil. Resultado de 
uma parceria com a MTV e a revista Capricho, o filme 
“Friends Forever” foi exibido nos cinemas, em 2009, 
e registrou mais de 170 mil views no YouTube. O 
conjunto das atividades garantiu à Rexona ainda mais 
relevância e proximidade com as jovens consumidoras. 
“Conquistamos excelentes resultados e prêmios como 
reconhecimento de um trabalho maravilhoso de cocria-
ção”, orgulha-se Thatiana.

A aprovação de inovações lança um olhar ainda mais 
cuidadoso quando envolve processos internacionais. 
A BorghiErh/Lowe é a responsável pelas ações locais 
da conta de Rexona, mas o diretor de atendimento da 
agência, Marcelo Sarti, levanta a questão da comple-
xidade das aprovações feitas também entre clientes 
regionais e globais. Leituras diferentes do briefing e 
expectativas desalinhadas complicam ainda mais a 
tomada de decisão. 

Outro fator que influencia bastante os processos de 
aprovação são as pesquisas para validação de caminhos 
criativos. “O consumidor já é, há um bom tempo, uma 
instância a mais de aprovação. Nesse contexto, a defi-
nição da metodologia e principalmente o bom senso e 
critério para a leitura dos resultados são extremamente 
importantes para evitar que uma boa ideia, com poten-
cial, fique pelo caminho”, analisa Sarti.

Obstáculos
 E quando as próprias características do setor já 

criam impedimentos para a exploração de ações di-
ferenciadas? É o caso dos hospitais, que geralmente 

mantêm uma linguagem mais formal. “A comuni-
cação de um hospital envolve aspectos como ética, 
aversão à linguagem técnica e imagens carregadas 
sobre doenças. É um desafio interessante”, confirma 
o diretor de marketing do Hospital Israelita Albert 
Einstein, Paulo Ishibashi. Uma das mais recentes 
ações de divulgação da instituição, a Página Einstein, 
que será veiculada na revista Veja até janeiro de 2012, 
passou por vários comitês de aprovação.

A complexidade de execução – com a produ-
ção de textos de opinião sobre diversos assuntos 
de medicina e saúde baseados no conhecimento 
dos médicos da instituição – era desafiadora e 
arriscada. “Trata-se de uma página diferente por 
semana, próximo do que acontece no varejo, mas 
com as características peculiares da ética médica”, 
esclarece Ishibashi. 

O executivo acredita que a comunicação mais 
difusa com foco na humanização e em conceitos 
universais de vida e saúde poderia ser melhor explo-
rada pelo setor para aumentar as informações sobre 
doenças e tratamentos que chegam aos pacientes. 
“Não parece ser uma questão de decisão ou risco, 
mas sim de experimentação constante, como acon-
tece com a própria medicina”, finaliza ele.         (JL)

É preciso realmente muito gás nas pesquisas para 
estar próximo do consumidor. A Coca-Cola, por exemplo, 
trabalha com planos integrados de marketing, capazes 
de identificar o perfil do público e mapear os territórios 
em que ele está presente. “Tudo é feito com base em 
análises bastante racionais. Quando há divergências, 
podemos até fazer novos testes, mas nunca deixamos 
de levar em conta a opinião do consumidor”, frisa Ana 
Paula Castello Branco, diretora de comunicação inte-
grada de marketing da Coca-Cola Brasil.

Os dados coletados pela companhia criam alicerces 
tão fortes que “quando colocamos a campanha na rua, 
já estamos satisfeitos com o que foi desenhado e os 
resultados de liderança em recall comprovam que real-
mente estávamos no caminho certo”, comemora Ana 
Paula. Um dos sucessos mencionados pela executiva 
é a ação “Refresque suas ideias”, feita para a marca 
Sprite e considerada uma ousadia na história recente 
de comunicação do produto. 

A marca convidou, em 2010, quatro grafiteiros — 
Bruno Big, Fefê Talavera, Jotapê e Nina Moraes — para 
criar quatro novas latas do refrigerante e lançou 
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Rita, da CO.R: primeiro passo é preservar a essência da marca Porto, consultor da Alpargatas: senso de oportunidade ligado

Sandy protagoniza nova campanha da cerveja Devassa: disposição para arriscar obedecendo a linha de comunicação da marca

Propaganda do hospital Albert Einstein: tema exige cuidados 
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ainda um concurso para que os consumidores crias-
sem outras quatro embalagens. “Projetos de cocriação 
envolvem muitos atores, o que traz uma certa com-
plexidade ao processo. Mas o resultado foi excelente. 
Ficamos muito satisfeitos com a expressiva adesão do 
público”, afirma a executiva da Coca-Cola.

Estatísticas
As agências têm se equipado cada vez mais com 

ferramentas, inclusive proprietárias, para subsidiar as 
ideias recomendadas aos clientes. É o caso da Router 
Beta, especializada em ações integradas para Natura, 
Sony, Bacardi, Claro, Rossi e Santander. A agência 
cruza as informações sobre os hábitos do consumidor 
com as descobertas do Trendtech, ferramenta desen-
volvida internamente, que analisa tendências e novas 
tecnologias. “A partir desse cruzamento é que as ideias 
são apresentadas”, revela Daniel Prianti, sócio e diretor 

de planejamento da Router Beta, que tem ainda uma 
metodologia para medir o retorno sobre o investimento 
(ROI) de cada meio. 

“O mais importante é medir o ROI do plano con-
junto, considerando todos os canais e, principalmente, 
ponderando as características e objetivos específicos de 
cada um”, acrescenta Prianti. No fim do ano passado, 
as informações geradas a partir dessas ferramentas 
conseguiram convencer a Sony a investir numa invasão 
de carros GT5, em São Paulo, para promover o lança-
mento do GT5, jogo do PlayStation 3. Os veículos foram 
guiados por pilotos profissionais, entre eles Luciano 
Burti, e cada um era acompanhado por um blogueiro, 
que ia registrando toda a ação. “Os dados mostravam 
um potencial enorme de viralização, fortalecendo o 
nível de engajamento do consumidor”, conclui Prianti. 

A ação rendeu cerca de dois milhões de impactos nas 
três primeiras semanas após o lançamento.

A utilização cada vez maior de estatísticas tem tor-
nado o marketing cada vez mais técnico. As ferramentas 
orientam todo o trabalho de planejamento, dizendo qual 
é o uso mais eficiente da verba, a eficácia dos meios 
dentro de todo o ciclo de construção da campanha, 
relação custo-benefício, entre outros aspectos. No Itaú, 
por exemplo, as pesquisas ajudam até a dizer qual é a 
melhor utilização de ideias inovadoras. “Essas propostas 
são aproveitadas especialmente quando conseguem 
cobrir as lacunas apresentadas pelos estudos”, explica 
Fernando Chacon, diretor de marketing do Itaú.

O banco tem todo o seu trabalho de marketing 
conduzido pela análise de informações geradas por 
ferramentas de análise de ROI. “O pensamento empírico 
diminui no marketing hoje, dando lugar a certezas cada 
vez mais próximas da realidade”,  avalia Chacon. O banco 

acaba de lançar uma campanha, estrelada por Luciano 
Huck, que convida o cliente a discutir, pela internet, e 
entender como a vida está mudando. A ação marca o 
novo posicionamento do Itaú para os próximos anos 
e segue a assinatura “O mundo muda e o Itaú muda 
com você”.

Diferenciação
Depois de estudar o consumidor, é hora de criar. 

E nada de deixar a ideia na geladeira. Em 2009, a 
Whirlpool, dona da marca Brastemp, pediu para que a 
DM9DDB pensasse em uma estratégia para revigorar 
a força do slogan “Não é assiiim... uma Brastemp”, que 
já é utilizado há 18 anos pela marca e acabou virando 
jargão. Surgiu, então, o conceito “Inspiração muda tudo. 
E a vida fica assiiim... uma Brastemp”, criado a partir de 

uma ideia baseada na convergência. “Hoje, estamos 
mais focados em ideias e os canais são escolhidos de 
acordo com a sua capacidade para multiplicá-las”, com-
para Daniela Cianciaruso, gerente geral de marketing da 
Whirlpool Latin America.

Cliente e agência passaram, então, a imaginar como 
trazer inspiração para o dia a dia das pessoas e a ideia 
começou a ser desdobrada para diversos canais. Na 
internet, ganhou posts de celebridades e até no rádio 
ganhou espaço para repercussão, com a campanha 
“Sorriso”, que simplesmente convidava os motoristas a 
sorrirem para a pessoa ao lado. As reações foram capta-
das e se transformaram em um vídeo que foi visto por 
mais de dois milhões de pessoas na internet em 2010.

“A Brastemp é exemplo de marca absolutamente 
inserida dentro do contexto de convergência, que é o 
nosso foco hoje”, constata Alcir Gomes Leite, COO da 
DM9DDB, referindo-se à busca da “big idea”, uma ideia 

central que pode ser adequada para diversas mídias. O 
publicitário percebeu que há uma parcela cada vez maior 
de marcas que já abrem a sua plataforma de briefing 
com um conceito convergente. Elas já partem, por 
exemplo, de uma estratégia clara para as redes sociais. 
“A convergência é o caminho”, acredita Leite. 

Ele reconhece a importância das pesquisas para o 
embasamento de ideias convergentes, mas sente-se 
incomodado ao ver que os resultados são sempre 
iguais. “Pergunta-se sempre a mesma coisa, então, 
as respostas serão sempre iguais também, o que faz 
com que a propaganda fique muito parecida. Precisa 
haver um olhar mais criativo para a pesquisa, que é a 
raiz da informação”, enfatiza o publicitário, que planeja 
a abertura de um núcleo de inovação, cujo objetivo será 
olhar de um jeito diferenciado para as pesquisas.

Campanha do Itaú estrelada por Luciano Huck: comunicação destaca o novo posicionamento do banco Projeto Sorriso, da Brastemp: mídia escolhida segundo a capacidade de multiplicar a ideia central 
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