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Publicidade no ar

Marina Gazzoni

A busca pela atenção do con-
sumidor fez as marcas procu-
rarem lugares – e ocasiões –
inusitados para anunciar.
Com o crescimento do núme-
ro de brasileiros que viajam
de avião, os aeroportos e as
próprias aeronaves despon-
tam como espaços publicitá-
rios. A espera pelo embarque
ou desembarque é quase um
tempo perdido para o passa-
geiro, mas, para as empresas,
é um momento precioso para
transmitir uma mensagem.

“As empresas estão sempre
buscando um lugar onde po-
dem explicar seu produto ao
público-alvo em um momen-
to em que ele tenha tempo pa-
ra ouvir. Dentro do avião é

uma solução”, diz o publicitário
Rui Piranda, diretor de criação
da Giovanni+Draftfcb e especia-
lista em marketing direto.

A Nestlé, por exemplo, apro-
veita o café da manhã dos clien-
tes da TAM para oferecer a degus-
tação de novos sabores de iogur-
tes. A ação, iniciada há cerca de
15 dias, terá duração de um ano e
atingirá passageiros que voam
entre cinco capitais brasileiras.

As montadoras também des-
pertaram para o potencial de di-
vulgação de seus produtos aos
viajantes. A campanha do
March, o primeiro carro popular
da Nissan no Brasil, contou com
modelos em exposição nos prin-
cipais aeroportos do País.

“A pessoa vê o comercial do
carro na TV e, enquanto aguarda
o seu voo, tem um modelo para

olhar. O aeroporto funciona co-
mo um show room”, diz Márcio
Oliveira, vice-presidente de ope-
rações da agência Lew’Lara\TB-
WA, dona da conta da Nissan.

O interesse das marcas em se
comunicar com os passageiros
está relacionado com o perfil de
quem viaja de avião no Brasil.
Apesar da popularização desse
mercado, a maioria dos passagei-
ros ainda viaja a trabalho. A ou-
tra fatia, que viaja a lazer, tam-
bém é vista como público com
grande potencial de consumo.

Muitas marcas procuram o es-
paço para se comunicar com um
nicho específico, de pessoas
com alto poder aquisitivo. A con-
sultoria PricewaterhouseCoo-
pers, por exemplo, já anunciou
nos encostos de cabeceiras das
poltronas da TAM. E a construto-

ra Gafisa tentou captar investi-
dores para um empreendimento
comercial no Rio com uma pro-
paganda na revista da compa-
nhia aérea.

Pintura. Mas a ação que provo-
ca o maior burburinho entre os
passageiros é, sem dúvida, a pin-
tura do avião. A maior parte des-
sas pinturas faz parte de campa-
nhas das próprias companhias
aéreas. A TAM, por exemplo, ca-
racterizou um avião como a ara-
ra Blu, personagem do filme Rio,
para divulgar o patrocínio ao fil-
me. “As pessoas paravam para
olhar, tiravam foto e colocavam
nas redes sociais”, disse Alessan-
dro Cardoni, diretor de atendi-
mento da Young & Rubicam, res-
ponsável pela campanha.

A TAM não pretende ceder o

espaço para outras marcas anun-
ciarem. “Recebo consultas toda
semana, mas só pintamos as aero-
naves em campanhas institucio-
nais”, diz o gerente de marketing
da marca TAM, Ricardo Cruz.

A Azul pensa diferente. A com-
panhia já fez um contrato com a
Nestlé para divulgar a marca na
fuselagem de 15 aviões. Segundo
o diretor de comunicação da em-
presa, Gianfranco Beting, a Azul
deve anunciar este ano outras
parcerias semelhantes. “É uma
grande oportunidade de ganhar
receitas adicionais. Mas não acei-
tamos qualquer oferta. A marca
ficará colada à nossa”, diz.

A Gol também está aberta a
projetos para adesivar o exterior
dos aviões, diz a diretora de mar-
keting da companhia, Florence
Scappini. O maior entrave para a

ação é a Lei Cidade Limpa,
que restringe a publicidade
outdoor na capital paulista e
se aplica às aeronaves que
pousam no aeroporto de Con-
gonhas. “Quase todas as nos-
sas aeronaves pousam lá. Isso
pode criar um problema ope-
racional.”

O mercado publicitário não
dispõe de números sobre mí-
dia em aviões, e as compa-
nhias aéreas não abrem os da-
dos de arrecadação publicitá-
ria. A Gol estimou que seu fa-
turamento com mídia a bordo
cresce entre 15% e 18% ao ano.
Mas, para especialistas, o ápi-
ce do setor já tem data no Bra-
sil: será na metade de 2014,
quando milhares de torcedo-
res viajarão pelo País para as-
sistir aos jogos da Copa.
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Empresas de consumo investem para capturar
a atenção das pessoas na hora da viagem
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Making of

Avon lançou aplicativo
que simula maquiagem
pelo iPhone e pelo iPad

AUTOMAQUIAGEM NO IPAD

O programa, que pode ser baixado de forma
gratuita, ensina, em uma foto da própria
consumidora, a aplicar a maquiagem

Nike e o jogo da história

Fernando Scheller

O frigorífico Marfrig diz há
tempos que sua prioridade é
expandir sua pegada no vare-
jo. No entanto, nos últimos
três anos, sua marca para o
consumidor – a Seara – conti-
nuou em um distante terceiro
lugar no mercado de carnes,
com participação de 6% a 8%
na maior parte dos segmen-
tos. Segundo especialistas em
marcas, o problema é que o
consumidor ainda vê a Seara
como uma alternativa às líde-
res Sadia e Perdigão.

Para mudar essa realidade,
a empresa usará uma nova ar-
ma: as marcas adquiridas exa-

tamente de sua maior rival, a Bra-
sil Foods (BRF).

Forçada pelo Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica
(Cade) a se desfazer de alguns
ativos, para que a fusão entre Per-
digão e Sadia fosse aprovada, a
BRF repassou mais do que fábri-
cas ao Marfrig. Foi obrigada tam-
bém a ceder algumas marcas, en-
tre elas Rezende, Tekitos, Pati-
tas, Light Elegant e Fiesta, além
da margarina Doriana.

O executivo americano David
Palfenier (ex-PepsiCo) foi con-
tratado há três semanas para co-
mandar a Seara e ainda estuda
quais marcas da BRF serão usa-
das. A ideia é aproveitar a “heran-
ça” para criar linhas de produtos
de alto valor agregado ou com o
apelo light. “É possível trazer
mais variedade, como a PepsiCo
fez com os salgadinhos. Mas sem-
pre com a marca principal em
mente”, explica Palfenier.

Outra determinação do Cade
– a que obriga a BRF a retirar a

marca Perdigão de circulação
por até cinco anos em determina-
das linhas de produtos – deve aju-
dar o trabalho de Palfenier. Isso
porque, segundo dados da con-
sultoria Nielsen, Sadia e Perdi-
gão tinham juntas 54% do setor

de industrializados de carnes no
Brasil, em volume, enquanto a
Seara ficava com 7,6%. Com a
Perdigão fora do caminho, a Sea-
ra lutará contra a força de só uma
grande marca, em vez de duas. A
pulverização do nome Seara em
novas linhas pode ser uma arma
para diminuir ao menos um pou-
co a vantagem da concorrente.

Vice. O Marfrig, diz Daniela
Bretthauer, analista da Ray-
mond James, está em um seg-
mento forte, de grande cresci-
mento, mas ocupa uma “distan-
te posição de número dois” –
mais ou menos como ocorre
com a Schincariol e a Petrópolis
em relação à Ambev nas cervejas.
“É de interesse do varejista que
esse domínio seja menos acen-
tuado, até porque o dono do su-
permercado não quer ficar na
mão de um só fornecedor. Esse é
um ponto a favor do Marfrig”,
diz Daniela. “Mas é claro que es-
sa diferença nunca vai se fechar,

talvez só diminuir um pouco.”
A ampliação de portfólio é

conhecida no mercado como
“extensão de marca”, segun-
do José Roberto Martins, pre-
sidente da consultoria Global
Brands. É uma estratégia co-
mum em grandes grupos. A
“marca-mãe” endossa produ-
tos de nicho para diversificar
sua presença nas gôndolas. “É
positivo, desde que os novos
produtos tragam alguma novi-
dade ao mercado.”

Segundo uma fonte do se-
tor, a opção da BRF em fechar
o acordo com o Marfrig pode
ter tido como pano de fundo
as dificuldades do frigorífico
para firmar sua marca de vare-
jo. Um grupo mais forte no se-
tor, como a americana Tyson,
poderia tirar maior proveito
dos ativos e marcas herdados.
Resta saber agora se o Mar-
frig, com o novo executivo,
conseguirá provar que a con-
corrência está errada.

● Divisão de processados
Na semana passada, o Marfrig
criou uma divisão separada para
alimentos processados, a Seara
Foods. A unidade abrigará as
operações da marca de varejo,
da Keystone e da Moy Park.

SE BORRAR, DELETE

● Celebração
Para comemorar seu 10º aniver-
sário, a Gol pintou um avião de
laranja. É uma ação de marke-
ting institucional para chamar a
atenção para a data.

● De olho no turista
O governo de Aruba adesivou a
bandeja de uma aeronave da
Gol para incentivar o turismo ao
País. A peça foi produzida pela
agência Lew’Lara\TBWA.

● Outdoor com asas
A Nestlé fechou um contrato
com a Azul para estampar suas
marcas, entre elas a Suflair, no
exterior de 15 aviões por 12 me-
ses, encerrados em outubro.

DIVULGAÇÃO

Seara tenta conquistar consumidor com marcas alheias

DIVULGAÇÃO

Com todos os campeonatos
estaduais de futebol aconte-
cendo, a Libertadores, os cam-
peonatos italiano, espanhol e
também a Liga dos Campeões
da Europa, como reunir Ney-
mar, Paulo Henrique Ganso,
Alexandre Pato e Thiago Silva
para gravar um comercial?

“Não há coisa mais difícil
que agenda de atleta de fute-
bol”, afirma Marcello Penna,

diretor-geral de atendimento da
F/Nazca. A agência criou o novo
filme da Nike, Brasil X Brasil, que
está sendo veiculado somente
pela internet (YouTube, canais
Nike e sites esportivos).

Gravado em três dias, em São
Paulo, Milão e Barcelona, o filme
mostra o que seria maior jogo da
história: a seleção brasileira con-
tra a própria seleção brasileira.

“O que a gente queria era mos-

trar todo mundo no mesmo cam-
po, mesmo que cada um tivesse
sido gravado em um país diferen-
te”, afirma Eduardo Lima, dire-
tor de criação da agência.

Além dos craques, estão no fil-
me o narrador esportivo José Sil-
vério; o lutador Anderson Silva;
o rapper Emicida; o pai de Ney-
mar; Ronaldo; o sambista Thia-

guinho; o técnico Mano Mene-
zes; e o argentino Mascherano
(o único que torce contra).

Neymar e Ganso gravaram em
São Paulo. Pato e Thiago Silva,
em Milão, e Mascherano, em Bar-
celona. O roteiro levou em con-
ta toda a logística das localida-
des, mas o efeito final, que faz
parecer com que tudo tenha
ocorrido no mesmo lugar, foi al-
cançado por meio de efeitos na
pós-produção.

Não é confirmado, mas espe-
cula-se no mercado que o filme

tenha custado R$ 4 milhões –
o que faria do comercial uma
das mais caras produções pu-
blicitárias nacionais feitas só
para a internet.

“O normal é dividir o inves-
timento publicitário assim:
20% vão para produção e 80%
para a mídia. Nesse caso, é o
contrário. A produção ficou
com 80% porque a Nike está
apostando na força de com-
partilhamento de um conteú-
do forte”, explica Lima. /

LÍLIAN CUNHA

Simulador
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Patrocínio.
Avião da
TAM se
transformou
na arara Blu,
do filme ‘Rio’

Produção. Seara ficou com fábricas e marcas da BRF

Braço de varejo do
Marfrig, sob nova
direção, vai usar linhas
herdadas da BRF para
diversificar portfólio

Batom no celular
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Filmagens. Produção se dividiu por SP, Milão e Barcelona
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 mar. 2012, Negócios, p. N6.




