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Máquina de storytelling 
Na Argentina, a PepsiCo prepara uma vending machine para se contrapor aos boatos 

de que a empresa util izaria outros itens, e não batatas, para produzir o salgadinho Lay's 

Por LAUREL WENTZ, do Advertising Age 

A campanha inclui novas embalagens, 
que passaram a exibir bata tas de ver-
dade na parte de trás, e outdoors com 
a mensagem (que também aparece nos 
caminhões de entrega) de que a Lay's só 
é feita com o tubérculo. 

Pimentel e sua equipe estão trabalhan-
do há mais de seis meses para aperfeiçoar 
o mecanismo, que envolveu enormes di-
ficuldades técnicas. Por exemplo, foi ne-
cessário instalar um sensor de movimento 
que detecta quando a batata é deposita-
da e ativa tanto o vídeo, com duração de 
um minuto, quanto um sistema indepen-
dente para as luzes que ilustram as seis 
etapas, da lavagem à embalagem, à me-
dida que as ações correspondentes são 
exibidas. Tudo tem de estar em perfeita 
sincronia, terminando quando o pacote 
do petisco sai da máquina no mesmo ins-
tante em que o vídeo acaba "ou a mágica 
não acontece," alertou Pimentel. 

Para que o cliente ganhe um brinde 
quentinho, como um produto que acabou 
de ser feito, há um pequeno queimador 
na parte de baixo que, no entanto, deve 
ser usado só por um breve período pa-
ra aquecer cada pacote e depois desliga-
do, caso contrário, a máquina derreteria. 

Por fim, o vídeo tem que ser "hiper-re-
alista" de forma que comece assim que a 
batata é inserida no mecanismo, de ma-
neira perfeita. A máquina tem capacida-
de para cerca de 150 pacotes de Lay's. O 
desenvolvimento da primeira, um protó-
tipo, custou por volta de US$ 40.000,00, 
e, segundo estimativa de Pimentel, cada 
unidade, a partir de agora, sairá entre US$ 
20.000 e US$ 30.000. 

Diante dos olhos do público, a máquina 
de venda automática, inusitada, pare-

ce fabricar batatas fritas Lay's a partir de 
um tubérculo de verdade, depositado em 
uma abertura. É dessa forma que a Pepsi-
Co uniu a distribuição de amostras grátis 
ao storytelling na Argentina. 

A novidade, a ser apresentada em um 
supermercado de Buenos Aires, exibe 
uma complexa tubulação, queimadores 
e água fervente, à medida que a batata é 
vista no decorrer de seis etapas: lavagem, 
descascamento, corte, fritura, salga e, por 
fim, embalagem. Logo após, um pacote 
sai da máquina. Apesar da impressionan-
te verossimilhança, trata-se de um vídeo 
que parece exibir em pormenores o pro-
cesso de fabricação do petisco. 

"Achamos que seria uma ótima opor-
tunidade de mostrar aos clientes como 
a Lay's é feita" revelou Alfredo Delia Sa-

via, gerente das marcas de salgadinhos 
da PepsiCo. "Havia boatos de que o pro-
duto não era feito com o ingrediente de 
verdade; estamos tentando reverter essa 
idéia e mostrando que não temos segre-
dos: é batata, óleo e sal" diz. 

Na loja, promotores de vendas distri-
buirão os tubérculos aos clientes, que são 
convidados a levá-los à máquina da Lay's, 
ao lado do corredor de petiscos, para vê-
-los sendo transformados no salgadinho, 
explicou Nicolas Pimentel, fundador da 
+Castro de Buenos Aires e ex-executivo da 
BBDO Argentina, que conduziu o projeto. 

A PepsiCo está negociando com di-
versos varejistas com os quais trabalha 
na Argentina, tais como Walmart e Car-
refour, para definir os locais em que será 
colocada a máquina, que permanecerá 
no mesmo supermercado uma semana 
ou duas, sendo depois levada para algum 

outro. Delia Savia afirmou que a distri-
buição de amostras grátis começará no 
final de outubro ou começo de novembro. 

A empresa planeja utilizar mais de uma 
máquina. "Esse é apenas o nosso primei-
ro mercado de teste, para ver como fun-
ciona, se as pessoas entendem a mensa-
gem e gostam dela" afirmou Delia Savia. 
"Está em nossos planos fazer mais má-
quinas e circular pelo país, quem sabe 
até pelo mundo todo" 

Dificuldades técnicas 
O executivo revelou que já há um in-

teresse da PepsiCo de outros países nos 
resultados da ação, que é parte funda-
mental de um projeto mais amplo em 
andamen to para destacar que a Lay's, 
a indiscutível líder do mercado argenti-
no, é feita exclusivamente de batatas de 
verdade, com um pouco de óleo e sal. 

À primeira vista, o consumidor é levado a acreditar que assiste à produção das fritas ao vivo. Na realidade, trata-se de um vídeo ilustrativo 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1478, p. 31 , 26 set. 2011.




