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Lílian Cunha

O brasileiro é um dos maiores
consumidores de café do mun-
do. E na terra do “passa lá em
casa para tomar um cafezinho”,
a preferência nacional é o torra-
do e moído: cada consumidor
consome em média 2,1 quilos
de café por ano, o que equivale a
cerca de 400 cafezinhos. Nesse
mercado, quem manda são cen-
tenas de marcas regionais que
juntas detêm 72% das vendas,
segundo a Nielsen. A Nestlé,
maior compradora de café do
mundo – ficava de fora desse ne-
gócio de R$ 400 milhões ao ano.
Ficava.

Para garantir seus milhões
nesse segmento, a companhia
decidiu que era preciso fazer
mais que lançar uma marca de
café torrado e moído. Mobili-
zou um time de mais de 50 pro-
fissionais durante quatro anos,
aqui e na Suíça, para desenvol-
ver uma nova categoria de pro-
duto. Chegou ao café Duo Grão,
que promete ser um torrado e
moído com preparo de solúvel.

“Desde os anos 80 verifica-
mos em pesquisas que o consu-

midor queria ter um café com o
sabor do café em grão, torrado e
moído, com a facilidade de pre-
paro do solúvel. Mas isso só foi
possível agora”, conta Lilian Mi-
randa, diretora da unidade de
cafés da Nestlé Brasil.

Até hoje, a multinacional do-
na das marcas Nespresso e Nes-
café, atuava só em nichos, como
o do café em cápsulas, e no solú-
vel – mercados dezenas de ve-
zes menores que o do torrado e
moído: seu consumo per capita
no Brasil não passa de 50 gra-
mas, ou pouco mais de uma co-
lher de sopa de café ao ano.

O produto é, na verdade, um
café solúvel com micro grãos de
café torrado e moído, explica
Nathan Herszkowicz, diretor
executivo da Associação Brasi-
leira da Indústria do Café
(Abic). “São esses micro grãos
que dão à bebida mais aroma e
sabor de café torrado e moído”,
afirma ele.

Abóbora. As pesquisas, o pro-
cesso de desenvolvimento, o
lançamento e a campanha de di-
vulgação até o final deste ano –
somente para São Paulo onde o

produto está sendo vendido –
somam um investimento de R$
50 milhões. “É o maior que já
fizemos na linha de cafés para
supermercados nos últimos
dez anos”, diz Lilian.

Do nome às cores, tudo foi es-
tudado e testado em pesquisas
com 1,2 mil consumidores brasi-
leiros. Por isso, o lançamento
só pôde acontecer agora, diz Li-
lian. “No México, o produto foi
lançado em novembro do ano
passado, com o nome de Nesca-
fé Molienda”, explica.

“Aqui, o consumidor é muito
mais exigente. Todo brasileiro
entende de café. Por isso o lan-
çamento demorou mais”, diz o
publicitário Washington Olivet-
to, diretor de criatividade da
WMcCann, agência que está no
projeto Duo Grão há dois anos.
A Nestlé e a WMcCann trabalha-
ram juntas para definir, por
exemplo, o nome Duo Grão. “A

palavra duo, de dois, gera curio-
sidade. Grão, por sua vez, reme-
te a sabor intenso, o que desper-
ta o desejo de tomar café”, diz a
diretora da Nestlé.

A embalagem de lata também
foi proposital. A ideia era fazer
uma ligação a algo que fosse di-
ferente do café solúvel – geral-
mente com embalagem em vi-
dro – e também do café torrado
e moído, vendido em pacote. As

cores – abóbora e prata – preten-
dem fazer associação a aconche-
go e conforto (no caso da pri-
meira) e à sofisticação do inox,
o que daria ao produto um ar de
premium.

Campanha. Para o comercial
de lançamento, a WMcCann
também quis fugir do tradicio-
nal, que são filmes de pessoas
preparando e tomando café em
casa. “Propaganda de café no
Brasil já virou clichê. É quase co-
mo comercial de margarina”,
diz Olivetto. Além de original,
segundo ele, o filme teria que
ser informativo e persuasivo.
Também precisava ter um quê
de entretenimento. “Se não,
ninguém presta atenção.”

A saída foi usar um supermer-
cado como cenário. No filme,
dois repositores de mercado-
rias, interpretados pelos atores
Lúcio Mauro Filho e Otávio

Muller, discutem em que prate-
leira colocar o produto: na de
café solúvel ou na de torrado e
moído. “É uma dúvida adorável
que o consumidor pode ter na
hora em que vir o produto na
gôndola”, diz Olivetto.

A expectativa, agora, é saber
se todas essas pesquisas real-
mente valeram a pena para
transformar o lançamento em
um sucesso de vendas. “Por
anos a fio, o mercado de café no
Brasil não teve novidades. Ago-
ra, elas vêm em série: os encap-
sulados, as máquinas de expres-
so, os cafés gourmets”, diz Her-
szkowicz, da Abic. Todas essas
inovações, segundo ele, foram
bem aceitas e tiveram bom re-
sultado. “O consumidor brasi-
leiro é aberto a novidades. E
diante de mais uma, como essa
da Nestlé, a indústria de café tor-
rado e moído deve responder
com mais novidades”, analisa.
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Como a Nestlé envolveu 1,2 mil consumidores
e 50 profissionais em um projeto de
R$ 50 milhões para lançar um novo produto
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No meio do negativo balanço
do primeiro trimestre da Gafi-
sa, que teve prejuízo líquido de
R$ 31,5 milhões, um negócio se
destacou positivamente. A mar-
ca AlphaVille, comprada pelo
grupo em 2006, apresentou
margem de 33%, o triplo da mé-
dia do grupo. Nada mais natural
que a empresa decidisse impul-
sionar os negócios da marca em
2012. Para cuidar bem de sua
“joia da coroa”, a Gafisa enco-
mendou um plano de atualiza-
ção e reforço do nome AlphaVil-
le. Ouviu clientes e consultores
e preparou, durante um ano, o
reposicionamento da linha de
condomínios de luxo. O resulta-
do estará no ar a partir do dia 28,
quando estreia a nova campa-
nha institucional da empresa.

“A companhia está em um
momento fabuloso, com cresci-

mento de 30% ao ano e os olhos
do grupo estão voltados para
ela. Decidimos no ano passado
que em 2012 iríamos lançar
uma grande campanha institu-
cional”, afirmou Fabio Bianchi-
ni Valle, diretor comercial e de
novos negócios da AlphaVille.

A empresa, que respondeu
por 28% dos lançamentos do
grupo Gafisa no ano passado,
passará a ter uma participação
de 40% no total de projetos lan-
çados em 2012.

O primeiro passo para prepa-
rar a nova campanha foi ouvir
os clientes. A AlphaVille contra-
tou as consultorias Alexandria
e FutureBrand para conhecer
melhor seu consumidor e pen-
sar em como falar com ele. Foi
assim que descobriu, por exem-
plo, que 80% dos clientes acha-
vam que o logotipo de AlphaVil-
le era verde e não vermelho, co-
mo era até então.

Outra constatação foi de que
o nome completo da empresa,
“AlphaVille Urbanismo”, era
uma redundância. “A palavra Al-
phaVille traz implícitos concei-
tos de urbanismo. A utilização
do descritivo era desnecessá-
ria”, disse o diretor de projetos

da FutureBrand, André Mene-
zes. Problema resolvido: a em-
presa abriu mão do sobrenome
e adotou um logotipo verde.

As pesquisas também revela-
ram quais são as 12 motivações
que levam uma família a prefe-
rir morar em um loteamento de
AlphaVille a viver em um aparta-
mento em bairro central. Esses
atributos, como qualidade de vi-

da e segurança, serviram de ins-
piração para as campanhas da
marca. “Não vendemos apenas
um produto imobiliário. As pes-
soas compram uma alternativa
de vida”, disse Valle.

A missão de transmitir essa
mensagem em campanhas pu-
blicitárias ficou a cargo da agên-
cia QG Propaganda, do grupo
Talent. “As campanhas no setor

imobiliário são muito focadas
em vender produto. O que pla-
nejamos para AlphaVille é dife-
rente. Queremos trabalhar a
marca institucional”, disse o di-
retor da QG, Paulo Zoéga.

Na publicidade de empreen-
dimentos, diferenciais como sa-
cada, churrasqueira e a quanti-
dade de vagas na garagem são os
destaques. “É tudo palpável. Pa-

ra trabalhar a marca, a comuni-
cação foca em atributos intangí-
veis”, disse o publicitário.

O principal deles é a qualida-
de de vida. O filme terá cenas do
dia a dia de pessoas nos em-
preendimentos de AlphaVille.
É o café da manhã na cama, as
crianças no quintal com o ca-
chorro e a confraternização en-
tre vizinhos. A empresa prepa-
rou peças para canais de TV a
cabo, cinema, elevadores, mí-
dia impressa e digital. As inser-
ções serão veiculadas até no-
vembro.

Novos produtos. AlphaVille
vai aproveitar a campanha pu-
blicitária também para reforçar
suas sub-marcas. Além dos lo-
teamentos que levam o seu no-
me, a empresa vende lotes me-
nores com a marca TerrasAlpha-
Ville e casas prontas com a grife
ConceitoA.

A diversificação de produtos
começou em 2009, mas os clien-
tes ainda associam a empresa
apenas aos produtos AlphaVille
tradicionais. “Queremos mos-
trar que a AlphaVille é uma mar-
ca de vários produtos”, disse
Valle, diretor da empresa.
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AlphaVille quer mostrar que não é apenas um condomínio

Pela primeira vez, o laboratório
sueco Galderma, fabricante de
medicamentos dermatológi-
cos, como Cetaphil e Restylane,
está lançando uma campanha
em TV aberta. O produto é um

novo creme para espinhas, cha-
mado Aquaclin.

O lançamento é direcionado
aos adolescentes, uma vez que
89% da população jovem têm es-
pinhas, segundo a empresa. Por

isso, o comercial criado pela Lo-
ducca adotou a linguagem de fil-
mes “trash” de terror, com di-
reito a vômito verde e cabeças
girando.

O filme mostra uma menina
vivendo acompanhada de uma
‘monstrenga’ cheia de espi-
nhas. A maquiagem levou qua-

se seis horas para ficar pronta.
“Os adolescentes não conside-
ram que as espinhas façam par-
te de seu corpo”, explica Cristia-
ne Chiarioni, gerente de produ-
to da Galderma. Eles acreditam
que as espinhas os perseguem
no dia a dia, na escola, na rua e
nas baladas, diz ela. /L.C.
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Lançamento.
Olivetto, da
WMCcann, e
Lilian, da
Nestlé:
trabalho em
parceria

Não vale outra

● Margarina ou café?

Única empresa da Gafisa
que apresenta bons
resultados reformula
sua marca em nova
campanha
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Washington Olivetto
diretor de criatividade da WMcCann
‘Propaganda de café no Brasil já
tem uma linguagem
estabelecida. É um ambiente
padrão, quase como comercial
de margarina: a mulher
preparando o café em casa, para
família. Virou clichê.’

Filme trash. Linguagem voltada para adolescentes

Apelo diferente. Campanha deixará de lado atributos físicos para focar em segurança
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Text Box
 Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 maio 2012, Negócios, p. N6.




