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Lílian Cunha

O inglês Philip Thomas, presi-
dente do Cannes Lions, gosta
de dizer que criatividade na pro-
paganda não é um anúncio incrí-
vel ou uma obra de arte. Para
ele, é uma solução de venda. E,
como tal, faz parte da estratégia
do negócio. Esse conceito – que
coloca agências de publicidade
e companhias anunciantes para
trabalhar e pensar juntas – é a
tendência mais moderna da pro-
paganda mundial atualmente,
na opinião do executivo, que es-
teve em São Paulo na semana
passada.

“O digital é básico. Não adian-
ta dizer que é a tendência por-
que já foi incorporado. Não exis-
te mais campanha que não o in-
clua. É preciso dar um salto à
frente”, diz Thomas. Esse salto
adiante, diz, é colocar a criativi-
dade a serviço da estratégia da
empresa. “É o que chamamos
de ‘mash it up’”, diz Thomas.
Ou seja: misturar tudo.

Um bom exemplo de como
essa mistura funciona vem da

Austrália. Com apenas 12 fun-
cionários, a pequena agência
Happy Soldiers foi escalada
com a missão de aumentar as
vendas da Tontine, uma das
maiores fabricantes de traves-
seiros daquele país. Publicitá-
rios e executivos da indústria
traçaram juntos um plano de
açãoque começou com uma mu-
dança simples nos produtos da
companhia: a data de validade
dos travesseiros passou a ser es-
tampada bem visível no tecido
dos travesseiros.

Com esse mote, Tontine e
Happy Soldiers criaram uma
campanha que incluiu além de
anúncios em vários meios, uma
campanha para recolher traves-
seiros velhos. “Em média, os
australianos usam seus traves-
seiros por dois anos e sete me-
ses – o que já é uma grande me-
lhora com relação aos três anos
e três meses registrados antes
do início de nossa campanha,
em outubro de 2010”, diz Adam
Heathcote, gerente geral da
Tontine. “Mas esse período ain-
da está longe de dois anos, que é

o tempo de uso ideal dos traves-
seiros”, acrescenta.

Ácaro. Os anúncios de TV do
travesseiro com data de valida-
de mostram atores representan-
do pessoas em frente ao televi-
sor, assistindo a um comercial
da Tontine. Sem mostrar áca-
ros ou coisas do tipo, o narrador
fala do mofo e dos fungos que se
proliferam dentro dos travessei-
ros velhos, fora da validade, en-
quanto a expressão das pessoas
assistindo à TV no filme vai as-
sumindo um ar de espanto e re-
pulsa.

“Nossa meta era um cresci-
mento nas vendas de 30%, em
unidades. Mas conseguimos
chegar a 345% logo na primeira
semana da campanha”, diz Lu-
cinda Kew, gerente de marke-
ting e de desenvolvimento de

produtos da Tontine. A campa-
nha australiana ganhou dois
Leões em Cannes este ano.

Outro exemplo da parceria
entre empresa e agência é o ca-
so da Domino’s Pizza do Japão,
que também foi premiado em

Cannes. Quando contratada pa-
ra fazer uma campanha para a
marca americana de pizzas, a
agência Hakuhodo, de Tóquio,
iniciou uma pesquisa com con-
sumidores para saber como o
serviço de entrega de pizzas po-
deria vender mais. Descobriu
que os jovens japoneses – princi-
pal público da empresa – não
usavam o “delivery” simples-
mente porque passavam pouco
tempo em casa. Com essa infor-
mação, Hakuhodo e Domino’s
sentaram à mesa juntas para bo-
lar uma estratégia.

O resultado foi o Domino's
Pizza App, um aplicativo para
ser baixado em iPhones pelo
qual o consumidor poderia fa-
zer seus pedidos. Graças ao
GPS dos aparelhos, a Domino’s
localiza onde o consumidor es-
tá e entrega a pizza seja qual for

esse lugar: um parque, no traba-
lho, na praia ou na rua. “É uma
ideia brilhante, mas não uma
ideia de tecnologia. A alma des-
se projeto foi levar em conta a
necessidade do consumidor”,
afirma Thomas.

A Domino’s não revela a per-
formance das vendas no Japão.
Mas analistas acreditam que a
alta de 17,8% no resultado da
companhia no último trimestre
tem a ver com a iniciativa.

O Brasil, porém, ainda está
longe dessa nova tendência pu-
blicitária, segundo Rafael Sam-
paio, vice-presidente executivo
da Associação Brasileira de
Anunciantes (ABA). “O que
atrapalha é que, aqui, a agência
quer uma coisa e o anunciante
quer outra. Muitas vezes as
duas partes nunca chegam a um
acordo”, afirma.
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Agências de publicidade e executivos de
companhias anunciantes traçam juntos
campanhas que vão bem além do “slogan”
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Making of

A cachaçaria mineira
nunca vendeu tanto: 200
pedidos em uma semana
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Neymar invade a praia

A Diageo, do uísque Johnnie Walker, acusou de
plágio a empresa que vende 200 litros ao mês.
Marca foi registrada no INPI há 16 meses
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Cloud Atlas – o novo filme de
Andy e Lana Wachowski, a equi-
pe americana por trás da série
Matrix – é uma indicação do fu-
turo da atividade cinematográfi-
ca. Cada vez mais, os sofistica-
dos cineastas que antes depen-
diam do financiamento dos es-
túdios de Hollywood estão se
voltando para um sistema de fi-
nanciamento além dos Estados
Unidos, distribuído mundial-
mente para tornar viáveis seus
projetos mais caros.

Com orçamento de US$ 100
milhões e um elenco formado
por astros badalados, como os
ganhadores do Oscar Tom

Hanks e Halle Berry, Cloud Atlas
era, no início, um filme indepen-
dente, complicado e caro de-
mais – e talvez arriscado demais
– para ser bancado por um estú-
dio convencional.

Para que o filme avançasse,
investidores da Ásia e de outras
partes do mundo contribuíram
com aproximadamente US$ 35
milhões. Os subsídios alemães
correspondem a outros US$ 18
milhões. Nos Estados Unidos,
Cloud Atlas será distribuído,
provavelmente no segundo se-
mestre de 2012, pela Warner
Brothers, que até o momento in-
vestiu pouco no projeto.

Sob muitos aspectos, os pro-
dutores estão estabelecendo
um modelo para a nova era de
produções cinematográficas
realmente internacionais. “Es-
távamos apenas procurando
uma maneira de conseguir que
o filme fosse produzido”, disse
Grant Hill, um dos produtores
de Cloud Atlas. “Mas acho que
temos aqui a base para um mo-
delo”. “A soma que um estúdio

teria a pagar impossibilitaria a
produção do filme”.

A mudança já está em curso
há anos. Em 2010, a arrecada-
ção internacional das bilhete-
rias aumentou 30% em 5 anos,
ritmo duas vezes superior ao
das vendas internas. E as ven-
das no exterior corresponde-
ram a 70% do total arrecadado,
tanto para a indústria como um
todo quanto para algumas das
maiores produções dos estú-
dios americanos, como Avatar.

Larry. Em 2005, nas filmagens
de V de Vingança, em Londres, a
atriz Natalie Portman deu um
exemplar de Cloud Atlas a Lana
Wachowski (que antes de mu-
dar de sexo era conhecido co-
mo Larry). Lana ficou intrigada
comas seis histórias interconec-
tadas do romance. Um ano de-
pois, ela e o irmão Andy já ti-
nham um roteiro. “Mas depois
de dois anos de muito trabalho,
ainda nos faltava 30% do dinhei-
ro”, diz Grant Hill. “Aí, só há
duas coisas a fazer: voltar para

casa de mãos abanando ou bo-
lar algo novo”. Em vez de desis-
tir, os produtores traduziram o
roteiro em mais de uma dúzia
de idiomas e buscaram apoio fo-
ra dos EUA.

Peter J. Dekom, advogado do
setor, diz que uma das vanta-
gens do financiamento díspar é
conferir maior liberdade criati-
va aos cineastas. “Quanto
maior o número de investido-
res, menor o controle exercido
por cada um deles”, diz.

Judia tribal. “A grande mudan-
ça para mim é trabalhar com
duas equipes de filmagem dife-

rentes, alternando entre elas de
um dia para o outro”, disse Hal-
le Berry. Ela interpreta “uma ju-
dia nos anos 30” para o terceiro
diretor, Tom Tykwer, e depois
se converte em “anciã tribal” pa-
ra os Wachowski.

A ideia de filmar em esque-
mas paralelos – com os Wa-
chowski dirigindo uma equipe e
Tykwer a outra – nasceu porque
é maior a chance de os astros
trabalharem por um preço mais
baixo se a filmagem terminar
em metade do tempo. “Apesar
de a produção parecer cara, não
é algo opulento. O dinheiro está
investido na tela”, diz Halle.

Ainda assim, um projeto tão
incomum quanto este apresen-
ta desafios na hora de atrair o
grande público. Os Wachowski
deram à Warner renda total de
US$ 1,5 bilhão com Matrix. Mas
seu Speed Racer foi um dos gran-
des fracassos de 2008. Desta
vez, a Warner concordou em
distribuir o filme nos EUA, mas
não fez contribuições. “Assu-
mir o filme todo, levando-se em
consideração todas as despe-
sas, teria sido uma proposta
muito arriscada”, disse Jeff Ro-
binov, principal executivo da
Warner para o setor dos filmes.
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Dinheiro para filme?
Só fora de Hollywood

Neymar passou dois dias na
praia gravando a nova campa-
nha de verão do Guaraná An-
tarctica, assinada pela DM9. O
filme brinca com a onda de boa-
tos sobre as chances de o atacan-

te do Santos jogar no exterior.
Em uma praia fechada do Gua-
rujá (SP), Neymar aparece ao la-
do de Thiaguinho, do Exalta-
samba, que pergunta por que o
jogador resolveu ficar no Brasil.

Neymar, então, se imagina em
um lugar frio. A cena também
foi gravada em uma praia, mas
em Mongaguá, no litoral sul
paulista. Com recursos de pós-
produção, a areia foi transfor-
mada em neve. O clima durante
a gravação, porém, foi quente: a
notícia de que o astro estava na

cidade se espalhou e os morado-
res correram para ver Neymar,
que parou para dar vários autó-
grafos.

No final do filme, que estreia
amanhã, Neymar se dá conta de
que está em uma praia brasilei-
ra, em pleno verão, e conclui
que é melhor ficar aqui./ L.C.
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João Andante

Localização. Entregador da Domino’s Pizza no Japão leva a comida aonde o consumidor estiver, mesmo que seja na rua

● Como vender travesseiros
Depois que os publicitários suge-
riram à indústria estampar data
de validade nos travesseiros, as
vendas da Tontine subiram 345%

Diretores como os
irmãos Wachowski, de
‘Matrix’, buscam fora
dos EUA financiamento
para seus projetos

Repercussão

Menos tempo. Para contratar grandes atores, como Halle Berry, filmagens duram menos
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Na areia. Cantor e jogador de futebol atraíram público
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 dez. 2011, Negócios, p. N6.




