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Making of
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Bob Vieira da Costa

A DM9DDB apelou às galinhas:
é mais fácil vê-las cantar do que
descobrir a fórmula da bebida

PRESIDENTE DA NOVA S/B

Consumidor vira piloto na Ford

CAMPANHA DO GUARANÁ

Foram dois meses para a empresa francesa de
pós-produção BUF reproduzir os movimentos do
maestro nas “reações” das aves no comercial

SINCRONIA

A TÁTICA
é não reagir
Ambevquer evitar brigascomconcorrentes para
nãogerarmídiaespontânea para osoutros

DIVULGAÇÃO

Silêncio.
As loiras
fizeram
sucesso em
programa
patrocinado
pela Skol.
Mas Ambev
não reagiu

Quatro consumidores, esco-
lhidos entre os 2.500 que se
inscreveram na página da
Ford no Facebook, viraram ga-
rotos-propaganda da marca.
Vão protagonizar os filmes da
campanha institucional da
montadora na internet. Have-
rá também um novo comer-

cial que entra em cartaz no próxi-
mo dia 27.

Entre sustos, arrancadas e
freadas, Ricardo Panessa, 58
anos, Miro Dottori, 28 anos, Ju-
liana Vieira, 29 anos, e Carmen
Hollo, 36 anos, encararam a tare-
fa de ver como se testa um carro.
Eles foram convidados a pilotar

os cinco principais modelos da
montadora. As experiências fo-
ram registradas em 80 filmes
que serão exibidos de forma gra-
dativa no site Fordconnect, cria-
do pela companhia para divulgar
essa ação.

A campanha da agência JWT
inova não apenas na forma como
foi realizada, mas também na
própria escolha dos canais para
sua veiculação. A campanha co-

meçou pelo Facebook.
“Participar está sendo fan-

tástico”, atesta Juliana Vieira.
“Estou me sentindo privilegia-
da. Como consumidor, a gen-
te vê as propagandas e se per-
gunta: será que eles fazem tu-
do isso mesmo? Mas aí a gente
vê de perto toda aquela tecno-
logia nos carros. Até parece
Blade Runner. Saí completa-
mente da rotina.” / M.R.

Marili Ribeiro

A tática é não reagir. Batalhas
jurídicas, só em casos extre-
mos. A orientação do marke-
ting da maior cervejaria do
País é permanecer em silên-
cio. A atitude também foi man-
tida diante do recente ataque
das loiras “checas” inventa-
das por uma empresa do Nor-
deste, a Companhia Brasilei-
ra de Bebidas Premium
(CBBP). Há algum tempo, os
executivos da Ambev, que de-
tém 69% do mercado, perce-
beramque, quando partem pa-
ra briga, dão munição para os
concorrentes ganharem mí-
dia espontânea.

“Existe uma indústria do
factoide que mira na lideran-
ça para tirar uma casquinha”,
afirma o diretor de comunica-
ção externa da Ambev, Alexan-
dre Loures. “O papel da com-
panhia líder dessa indústria
não é perder tempo com picui-
nhas. Queremos nos concen-
trar na vida real.”

Bemque a CBBP tentou pro-
vocar. A estratégia é bastante
explorada no mercado cerve-
jeiro. Para atrair atenção da
mídia, o publicitário Jader
Rossetto e sua equipe criaram
a história de duas checas, loi-
ras e donas de formas escultu-
rais, loucas para conhecer o
Brasil. Jogaram as pegadinhas
nas redes sociais. O objetivo
era obter visibilidade para de-
pois anunciar que eram garo-
tas-propaganda da CBBP. A is-
ca funcionou.

No mundo online tudo se
difunde rápido e ninguém per-

de tempo verificando a veracida-
de dos fatos. Além de sites e
blogs, o programa Pânico, da Re-
de TV!, caiu de amores pelos en-
cantos das moças – que, na vida
real, são modelos selecionadas
em Londres. Não haveria proble-
ma em explorar a imagem delas –
o que foi feito em oito episódios
de 10 minutos, pelas contas de
Rossetto – se o patrocinador do
programa não fosse a Skol, da
Ambev. Revelada a manobra, a

Ambev poderia espernear.
Os contratos de patrocínios,

em geral, preveem clausulas de
exclusividade. Mas antes que
qualquer detalhe viesse a públi-
co, os envolvidos na história – a
agência de propaganda F/Nazca
Saatchi & Saatchi e a direção do
Pânico – adotaram o silêncio. A
única reação foi tirar do ar a série
com as checas.

Um advogado conhecedor das
demandas do setor arrisca dizer

que caberia acionar judicialmen-
te quem fechou o contrato, ain-
da que não houvesse cláusula de
exclusividade. Mas concorda
que a Ambev agiu bem ao não
atrair publicidade negativa.

A líder do mercado cervejeiro
vem desacelerando a estratégia
de ir à luta há algum tempo. Bas-
ta ver os números de processos
no Conselho de Autorregula-
mentação Publicitária (Conar).
Em 2008, 30% dos processos ins-

taurados se referiam a deman-
das da indústria de bebidas al-
coólicas. A maioria era queixas
de uma empresa contra o comer-
cial da outra. No ano passado, es-
ses porcentual caiu para 12%.

“Há mais desgaste de imagem
e gastos nessas batalhas do que
vantagens concorrenciais”, diz
Paulo Macedo, diretor de rela-
ções corporativas da holandesa
Heineken, que há um ano com-
prou a Femsa, dona das marcas

Kaiser e Sol no Brasil. Para Ma-
cedo, o mercado vive um óti-
mo momento para o setor e as
empresas devem mesmo se
concentrar em crescer.

Custos. As grandes cerveja-
rias já fizeram as contas sobre
os custos de ativar essas polê-
micas. O envolvimento ape-
nas em audiências no Conar
pode custar algo em torno de
R$ 200 mil. Já no caso de pen-
dengas no âmbito da Justiça,
os gastos podem chegar a R$ 2
milhões por ação. A encomen-
da de um laudo técnico, seja
de um economista, um jurista
ou um cientista sobre proces-
sos produtivos, não sai por
menos de R$ 120 mil. Há ain-
da despesas com advogados,
prestadores de serviços de
marketing e viagens.

Outra demonstração do
comportamento da Ambev
foi a recente indiferença dian-
te da tentativa da Petrópolis,
dona da marcas Itaipava e
Crystal, de ressuscitar a polê-
mica em torno do uso de selo
de proteção nas tampas das la-
tinhas. Quem começou a pen-
denga foi a própria Ambev,
que chegou a contratar laudo
questionando a “higiene” pro-
piciada pelo selo na propagan-
da da Petrópolis.

No começo do ano, a Petró-
polis encaminhou à Justiça
material mostrando que a
ABInbev, dona da Ambev, usa
o mesmo selo nas embala-
gens da marca Budweiser na
China. O advogado da Petró-
polis aguarda desde então ma-
nifestação da Ambev.

Competição. Finalistas escolhidos entre 2500 inscritos

DIVULGAÇÃO

“Serão atendidos comer-
ciantes, dono de salão de
cabeleireiros, bares, açou-
gue, banca de jornal.”

O padre Carlos Eduardo, da Igre-
ja de Nossa Senhora de Monte
Serrat, está recebendo planos de
marketing para potencializar a
campanha do agasalho deste
ano e, com isso, atrair morado-
res de seu entorno. Ele aceitou a
ajuda dos jovens publicitários
que o procuraram, porque admi-
tiu estar preocupado com a per-

da de fiéis desde que o novo cal-
çadão do Largo da Batata afas-
tou um público que perambula-
va diariamente por ali.

A reforma urbanística vivida
nessa área do bairro de Pinhei-
ros, em São Paulo, transformou
o antigo camelódromo na con-
fluência organizada de termi-
nais de ônibus locais e intermuni-
cipais. A geografia rejuvenescida
da área degradada invoca novas
atitudes. Os comerciantes e pe-
quenos empresários se mostram
assim receptivos às novidades
trazidas pela presença da recém
criada agência de propaganda no-
va/batata, projeto de “filial tem-
porária” da nova S/B, comanda-
da por Bob Vieira da Costa e Sil-
vana Tinelli.

O ponto de táxi do Largo, por
exemplo, será o primeiro na cate-
goria a ter uma página na rede
social Facebook, na qual os usuá-
rios poderão se manifestar sobre
os serviços. O tradicional Bar
das Batidas – que, por sua locali-
zação bem atrás da igreja Monte
Serrat, acabou mais conhecido
por um apelido jocoso entre estu-
dantes que frequentam a região
– vai investir em mídia cruzada
com os outros estabelecimentos

do bairro e valorizar seu verda-
deiro nome.

Essas iniciativas são fruto do
trabalho de 15 estagiários que
por três meses serão orientados
pelos profissionais da nova S/B.
“Nossa aposta sempre foi desen-
volver ações que gerem conheci-
mentos reais para nossa atuação
no mercado”, explica Vieira da
Costa. “Em 2009, nós nos junta-
mos ao Ibope para escolher famí-
lias de classe C que pudessem re-
ceber R$ 100 por mês, durante
três meses, com o compromisso
de relatar como gastariam esse
dinheiro. Queríamos entender a
vida prática desse consumidor.”

O atendimento in loco dos va-
rejistas do Largo da Batata por
estagiários, que são estudantes
de comunicação e publicidade, é
outra dessas iniciativas em bus-

ca de aprendizados que fujam
aos padrões usuais da nova
S/B. A inspiração foram as
agências “pop up” – que
abrem por período determina-
do – pelas grandes redes de
agências globais para atender
clientes pequenos em regiões
comerciais de cidades como
Londres e Madri. A diferença
é que, por lá, esse trabalho é
cobrado. Aqui é uma iniciati-
va bancada pela nova S/B ao
custo de R$ 1 milhão.

“É um investimento no fu-
turo. Não temos cultura para
cobrar esse tipo de serviço”,
diz Vieira da Costa. Conheci-
mento de ferramentas de pro-
paganda ainda é artigo de luxo
para a maioria dos empresá-
rios de pequeno porte. Mas
não há dúvida que a oportuni-
dade desperta interesse. Em
duas semanas de atividade, a
nova/batata já contabiliza 18
clientes. Cidades como Rio de
Janeiro e Curitiba já procura-
ram a agência interessadas
em replicar a experiência.

A seleção dos 15 estagiários
responsáveis pelo projeto no
Largo da Batata reuniu 563
candidatos. / M.R.

Uma agência que
atende até padres
Filial temporária chega ao Largo da Batata

Fábula
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Coral de galinhas
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Teste.
Trabalho
feito pela

equipe não
é cobrado

● Sem interesse
Em 2007, a Ambev criou uma
polêmica em torno da latinha
com selo de proteção lançada
pela Petrópolis. Recentemente,
a Petrópolis encaminhou à Jus-
tiça material mostrando que a
ABInbev, dona da
Ambev, usa
selo de prote-
ção nas emba-
lagens da
Budweiser na
China. A Am-
bev ainda não
se manifestou.
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MARCIO FERNANDES/AE

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 maio 2011, Negócios, p. N6.




