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10% DE OUSADIA

Fernando Scheller
ENVIADO ESPECIAL / CANNES

Umalmoço em Buenos Aires en-
tre o vice-presidente de marke-
ting da Coca-Cola para a Améri-
ca Latina, Javier Sanchez Lame-
las, e o publicitário argentino
Martín Mercado terminou com
a liberação, em menos de 24 ho-
ras, de uma verba de campanha
de US$ 400 mil. Mercado apre-
sentou ao executivo o projeto
“Camaritas”, uma coletânea de
imagens positivas flagradas por
câmeras de segurança em vá-
rias partes do mundo. O dinhei-
ro era necessário para comprar
os direitos de veiculação. “Para
quando você precisa?, pergun-
tei”, lembra Lamelas. “Ele me
respondeu: ‘para já’. Na mesma
hora liguei para o departamen-
to financeiro.”

A “Camaritas”, criada pela
Young & Rubicam da Argenti-
na, acabou virando um fenôme-
no mundial da Coca-Cola, com
versão também em inglês. Mas
a aprovação da verba necessá-
ria só foi possível graças a um
projeto capitaneado pela ma-
triz que prevê a liberação de
10% da verba de publicidade e
marketing para projetos inova-
dores que não precisam passar
pela fase de aprovação e discus-
são comum a grupos multina-
cionais.

Na América Latina, a verba
de marketing da Coca-Cola é
de US$ 800 milhões para o
exercício de 2012 – e cerca de
um quarto desse valor é aplica-
do no Brasil. Embora a maior
parte do dinheiro seja usada pa-
ra o arroz com feijão da marca,
como campanhas promocio-

nais e material de ponto de ven-
da, Lamelas diz que peças mais
ousadas podem ser uma ferra-
menta importante para encon-
trar novos caminhos de aproxi-
mação com o consumidor.

O posicionamento da Coca-
Cola no Brasil foi modificado
nos últimos cinco anos, de acor-
do com o executivo. Todo o tra-
balho de propaganda, diz ele, de-
via ser leve e divertido, enquan-
to em outros mercados, como o
argentino, as campanhas permi-
tiam tocar em assuntos mais
profundos, como as relações fa-

miliares. “Foi uma mudança
que empreendemos. A comuni-
cação da marca estava muito su-
perficial no Brasil”, afirma.

A mudança gerou projetos
mais criativos, como o Sprite
Shower, ação feita em praias do
País desenvolvida pela filial bra-
sileira da Ogilvy. A agência
criou uma máquina de refrige-
rante do tamanho de uma casa,
que era montada em praias. Em
vez de servir soda limonada, a
máquina tinha duchas grátis pa-
ra os banhistas. Na semana pas-
sada em Cannes, a ducha da

Sprite levou leões de bronze e
prata na categoria Promo & Ac-
tivation. Já a máquina gigante
será montada em praias do Mé-
xico, Argentina e Colômbia.

Trabalho conjunto. Assim co-
mo o Sprite Shower, outras
ações desenvolvidas no Brasil,
México, Argentina e Colômbia
podem ganhar escala interna-
cional. Um projeto que tenha su-
cesso na Colômbia, por exem-
plo, pode ser repetido em São
Paulo. É isso o que vai aconte-
cer com uma ação para incenti-
var o download de música na rá-
dio online da Coca-Cola.

No mês passado, a marca pa-
trocinou um show de rock em
Bogotá, em que a banda ficava a
50 metros de altura do palco. A
caixa suspensa por um guindas-
te em que os músicos estavam
descia à medida que o público
baixava músicas por meio de
seus smartphones. Quando 50
mil músicas foram baixadas – o
que aconteceu em menos de
uma hora – a banda chegou ao
nível do palco. Criado pela
Ogilvy & Mather Bogotá, o pro-
jeto foi tão bem sucedido que
shows similares irão acontecer
em Quito, no Equador, São Pau-
lo e Cidade do México.

Para a Coca-Cola, o sétimo
maior anunciante do mundo,
por mais que uma marca seja co-
nhecida, ela sempre precisa de
comunicação. A companhia
acredita que há uma relação ma-
temática entre o desempenho
de vendas e o investimento em
publicidade. Algo entre 20% e
40% da expansão anual das ven-
das da bebida – de 5% ao ano,
em média – está diretamente li-
gada à eficiência da propagan-
da. Ou seja: a disposição do con-
sumidor em beber mais ou me-
nos Coca-Cola sofre a influên-
cia da publicidade, ainda que
ele não se dê conta disso.
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Sétimo maior anunciante do mundo destina
10% da verba de publicidade para projetos
inovadores aprovados sem burocracia

Coca-Cola
troca o
briefing pela
criatividade

} Para promover uma revista
argentina de economia, a
agência JWT recriou bandeiras

● Ducha de Sprite
A companhia desenvolveu uma
máquina gigante que garantia
chuveiradas grátis aos banhis-
tas em praias brasileiras. A cam-
panha levou prêmio em Cannes.

● Download de show
Na Colômbia, a Coca-Cola fez um
show em que a banda tocava a 50
metros de altura. Quanto mais pes-
soas baixavam a música, mais
perto do chão desciam os músicos.

● Câmeras de segurança
Imagens de pessoas em momen-
tos positivos (um beijo roubado ou
um faxineiro dançando) flagradas
por câmeras de segurança deram
origem à campanha ‘Camaritas’.

DETALHES NA BANDEIRA

Para desmobilizar as Farc
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Ícones do Brasil formam a bandeira do
Reino Unido. A mensagem diz: ‘A sexta maior
economia do mundo é agora outro país’

UNION JACK COM O REDENTOR

O desafio da publicidade para
celular é tornar os anúncios rele-
vantes num momento em que a
última coisa que as pessoas que-
rem é ser interrompidas. Para
isso, é preciso encontrar uma
forma de contar histórias na pe-
quena tela do smartphone, diz o
presidente do Interactive Ad-
vertising Bureau (IAB), Randall
Rothenberg.

Uma recente pesquisa da
Nielsen no Brasil mostrou que a
propaganda por celular é consi-
derada a menos confiável por
consumidores. E o especialista
não se surpreende: “Até agora, a
propaganda estava baseada no
SMS. Agora, estamos no início
de um momento em que o im-
portante é contar uma boa histó-
ria e buscar uma diferenciação

na aproximação com o cliente.”
Jornalista, Rothenberg mi-

grou para a publicidade após se
especializar na cobertura do te-
ma no The New York Times, on-
de trabalhou por mais de uma
década. À frente do IAB, sua ta-
refa é definir padrões para me-
dir a efetividade de peças publi-
citárias em diferentes mídias. O
IAB foi responsável, por exem-
plo, pela definição das métricas
para a cobrança da publicidade
em sites nos anos 90. Na época,
bastou converter as métricas de
jornais e revistas para a web.

Para o celular, a tarefa prome-
te ser mais difícil. E tudo indica
que, pelo menos por enquanto,
será preciso prestar um serviço
ou oferecer algo de graça ao con-
sumidor para conseguir cha-
mar a atenção. “O conteúdo vai
precisar ser atraente de uma ma-
neira pessoal. Se for de outra for-
ma, acontece o contrário: o
cliente se irrita com a marca.”

Caixão. A campanha Backseat
Driver (motorista do banco de

trás), da Toyota, é um bom
exemplo. Premiada com o Leão
de Ouro em propaganda para te-
lefonia móvel na semana passa-
da em Cannes, a agência japone-
sa Party criou um aplicativo pa-
ra iPhone que permite à criança
dirigir um carro virtual e, por
meio do GPS, ‘imitar’ a rota fei-
ta pelo adulto que está na dire-
ção. “Isso vai além de criar um

jogo para o celular. Cria envolvi-
mento com o consumidor.”

Outro caso de sucesso vem
da Suécia. A agência especializa-
da em propaganda por celular
Mobiento, em parceria com a
Saatchi & Saatchi, espalhou 1,3
mil caixões de crianças pela ci-
dade de Estocolmo. Representa-
vam as mortes que ocorrem dia-
riamente na África por desnutri-

ção. Batizada de “Text a Coffin
Away”, algo como “Elimine um
caixão por SMS”, a campanha
pedia doações de pequenos va-
lores por meio de mensagens de
texto para a entidade Médicos
sem Fronteiras por meio de
mensagens SMS. “À medida
que as pessoas enviavam as
mensagens, os caixões eram re-
tirados das ruas.”

Na internet, os “cookies” de-
nunciam para os sites – e, conse-
quentemente, aos anunciantes
– quais as preferências dos con-
sumidores. É por isso, por exem-
plo, que quem procura por tênis
de corrida num site de material
esportivo, dias depois pode ser
surpreendidos por anúncios de
calçados esportivos. Usar esse
artifício em celulares, porém, é
complicado. “Os aparelhos têm
sua própria identificação. Mas,
por questões de segurança, são
informações que precisam per-
manecer privadas”, diz.

Por isso, sem a ajuda dessa
tecnologia para guiá-los, os pu-
blicitários terão de recorrer à
criatividade. “Temos que ser es-
pecialmente espertos e muito
cuidadosos para entender quan-
do e como as pessoas estão dis-
postas a ser interrompidas. É di-
ferente da televisão, que é um
meio em que a pessoa está dis-
posta a ver comerciais, ou mes-
mo da internet. É um campo em
que ainda haverá muita experi-
mentação.”/ F.S.
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Anúncio em celular: da irritação à arte de contar histórias

Lílian Cunha

Uma das campanhas que mais
chamaram atenção em Cannes
na semana passada surgiu da
inusitada associação entre a
agência Lowe, de Bogotá, e o Mi-
nistério de Defesa Nacional da

Colômbia. A Lowe foi contrata-
da no fim do ano passado para
convencer guerrilheiros das
“Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia”, as Farc, a se
desmobilizar.

As Farc têm 6 mil guerrilhei-
ros no interior do país, infiltra-

dos na mata. O governo incenti-
va a desmobilização para enfra-
quecer a guerrilha.

A “Operación Navidad”, co-
mo foi batizada, usou dois heli-
cópteros e dois batalhões de ho-
mens para uma missão: ilumi-
nar dez árvores de 25 metros de
altura no meio da selva, em re-
giões de concentração das
Farc. Sensores de movimento

foram instalados e, quando
guerrilheiros passavam por per-
to, luzes natalinas se ascen-
diam. Em cada árvore, havia um
cartaz, que dizia: “Se o Natal
chegou à selva, você também po-
de chegar a sua casa. Desmobili-
ze-se. No Natal, tudo é possí-
vel.” O resultado: 331 guerrilhei-
ros se desmobilizaram, 30%
mais que no Natal de 2010.
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Especialista explica
como atingir o público
dos smartphones sem
perturbar o cliente
apenas com interrupções

Expresso.
Em menos
de 24 horas,
Lamelas, da
Coca-Cola,
conseguiu
liberação de
US$ 400 mil
para uma
campanha

Repare bem

SMS. Rothenberg e a campanha na Suécia: a cada mensagem, um caixão era retirado das ruas

● Verba
Na América
Latina, a
multinacional
tem US$ 800
milhões para
marketing es-
te ano – quase
25% disso é
para o Brasil
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O mundo mudou

Natal. Vídeo da operação, exibido em Cannes, está na web
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 jun. 2012, Negócios, p. N6.




