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Cafezinho

Starbucks em casa

Começa hoje nos EUA a
campanha de
lançamento da Verismo

O lançamento da máquina de café espresso
do Starbucks terá anúncios em TV, meios
impressos, digitais e mídia social.

Propaganda
transforma
retrô em
‘CULT’
Publicidade usa o que já deu certo no
passado para criar elo emocional entre
consumidores e produtos com toque vintage
Lílian Cunha

É difícil saber quando e como
começou a onda retrô. Mas ela
está aí e já tomou conta não só
da moda, mas de produtos tão
diferentes quanto chocolates
e automóveis. O sucesso do
Instagram,comseuestiloPolaroid/ anos 70, a volta dolanche
Mirabel após 30 anos longe
dasprateleiras,asarmaçõesde
óculos Ray Ban estilo aviador,
acalçabocadesino(agorachamada de flare), o Volkswagen
NewBeetlequevoltouasechamar Fusca – tudo faz parte da
coqueluche“revival”, queagora invade a publicidade.
Na semana passada, a Neogama/BBHlançouanovacampanhadaoperadora detelecomunicações TIM embalada
pelo sucesso de 1972, O Trem
Azul, de Lô Borges.
Duas semanas antes, a
Dentsu colocou no ar o filme
de lançamento do automóvel
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Propaganda
transforma retrô em
cult
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Anos 50. Latinhas de Skol caem na piscina, como nas coreografias de balé aquático do filme Million Dollar Mermaid, de 1952
DANIEL ARATANGY

Toyota Etios com o hit de 1969,
As Curvas da Estrada de Santos,
de Roberto Carlos.
A nova latinha da cerveja Skol
foi apresentada ao público com
um filme criado pela F/Nazca
Saatchi & Saatchi no qual não só
a trilha é antiga – com a música
Linda Demais, lançada pelo Roupa Nova, em 1985 – mas várias
cenas têm clara inspiração retrô:
a das latinhas de maiô caindo na
piscina numa coreografia de baléaquático,porexemplo, temtudo a ver com o filme Million Dollar Mermaid (Rainha do Mar, em
português), de 1952.
“Quando a pessoa houve uma
música antiga ou reconhece algo do passado, a bagagem cultural vem junto e a mensagem do
comercial ganha um valor muito maior”, afirma Alexandre Gama, diretor de criatividade da
agência Neogama/BBH. Mesmo
quando o produto ou serviço
anunciado é algo moderno, tecnológico,lançarmãodo apelore-

Instagram.
Estilo
Polaroid/
anos 70 para
fotos tiradas
hoje

trô é uma arma poderosa.
AcampanhadaTIM,porexemplo, tem imagens futuristas, emboraatrilhatenhajáseus40anos.
A do Toyota Etios, mostra músicos cantando em um palco futurista, onde no centro está o automóvel, de linhas modernas. “O
pai se identifica com a música e o
filho,comocarro.Essaaproximação de gerações que a campanha

provoca gera boas emoções e
quantomaisemotivamentepositiva for a publicidade, mais efeito
ela tem”, diz a doutora em psicologia Cássia Bighetti.
Nesta semana, a onda retrô deveganharmaisumaadesão.ADanonepromete,naquarta-feira,revelar a reedição de um de seus
produtos lácteos de maior sucesso nos anos 70 e usará comunicaçãocom visualdáépoca parapromover o lançamento.
A aposta no que foi sucesso no
passado, além de encontrar eco
no subconsciente coletivo das
pessoas, é uma jogada com poucos riscos. “É resgatar algo que já
deu certo antes”, afirma Cássia.
Alexandre Gama concorda. “Um
hit antigo como trilha de uma
campanha tem maior poder de
grudarnamente doconsumidor.
E há também um recall ‘geracional’ que ajuda muito”, explica.
Mas por que as pessoas estão
gostando tanto de resgatar coisas de antigamente? É uma for-

● Surpresa de volta?

Após a Nestlé relançar o chocolate Lollo, que havia saído do mercado há 20 anos, internautas pedem agora o Surpresa. A fabricante diz que analisará a oportunidade. Para reeditar o Lollo, a
empresa fez um ano de pesquisa

ma de se destacar em tempos de
culto à tecnologia, dizem os especialistas. Mesmo para quem
não viveu a época do chocolate
Lollo (leia acima)ou das máquinas Polaroid, o que é vintage ganha um ar “cult”. “É uma onda
que está forte já há algum tempo
até mesmo no exterior”, diz Gama. Resta saber quanto tempo
ela vai durar.

O comercial de cerveja além do trio bar, mulher e piada
ral de criação da Y&R, que já fez
campanhasparamarcascomoAnCom mais marcas
disputando o consumidor, tarctica, Bohemia, Nova Schin,
Kaiser, Heineken e agora Itaipava
publicidade da bebida
e Crystal, do Grupo Petrópolis.
passa a adotar linguagem A propaganda de cerveja, até
mais sofisticada
pouco tempo atrás, predominantemente seguia uma receita
Tomar cerveja hoje não é mais básica:muita mulherbonita,amamesmacoisaquehádezanos. biente de bar ou de praia e hoEm 2002, era difícil encontrar mens se divertindo. “Era o munalgo além de Skol, Nova Schin, do ideal dos homens, que são
Itaipava, Kaiser, Brahma, An- 80% dos consumidores da bebitarctica e Bohemia. Hoje, além da”, diz Casarotti. Isso, porém,
das marcas nacionais mais po- já não funciona mais.
pulares, há inúmeras outras
“Quando o mercado era fechacervejas especiais e importa- do em poucas marcas nacionais,
das disputando o copo do con- a propaganda seguia esse modesumidor. Nada mais natural lo. Hoje, o consumidor é outro:
que a propaganda de cerveja ele é mais abrangente, assim cotambém acompanhasse a mu- mo o mercado”, diz Daniela Cadança do mercado.
chich, diretora de marketing de
“O diálogo precisa agora es- marcas premium da Heineken
taremumnívelmelhor.Ocon- Brasil, uma das primeiras empresumidor não é mais o mesmo, sas a colocar no ar uma campaele tem muito mais informa- nha fora do padrão tradicional do
çãoeomercado,maismarcas”, segmento.
dizFlávioCasarotti,diretor-geEm 2009, a Heineken lançou o
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A campanha de Itaipava (D) usa
efeitos especiais para mostrar
como seria um Brasil perfeito.
Ainda há o amigo, a praia, a mesa
de bar. Mas o tema é diferente.
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Linguagem.
‘Nos últimos
anos, o
consumidor
evoluiu’, diz
Casarotti, da
Y&R

do entre diversas marcas, a
propaganda ousa mais. A Corona, por exemplo, lançou na
semana passada uma campanhatodafeitaemdesenhoanimado mostrando como cada
consumidor, em dez cidades
americanas diferentes, tomam cerveja.
A tendência é que o mercadobrasileiro caminhenamesma direção. O crescimento
do mercado de marcas premium e de cervejas especiais
é prova disso. Enquanto a
venda de cervejas comuns se
mantém estável, as importadas e especiaistiveram crescimentode dois dígitos e já chegam a representar quase 5%
do volume total, segundo
Claudio Czarnobai, analista
de mercado da Nielsen. “A
competitividade no mercado
fez o consumidor se tornar
mas exigente e isso provoca
outro nível de linguagem para a propaganda”, diz ele. / L.C.

● Mais ousadia lá fora

● No Brasil

Em mercados mais desenvolvidos, a propaganda arrisca novos
formatos, como o desenho animado (D) da Pereira & O’Dell para a
cerveja Corona, nos EUA.

A tendência é que as cervejas
especiais e premium continuem
ganhando espaço, o que vai gerar impacto na propaganda, que
terá de ser mais sofisticada

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 out. 2012, Negócios, p. N6.

Making of

Ficar parado mata
Os brasileiros fazem hoje 6%
menos atividade física que há
duas gerações. Até 2030, a
queda será de 34%. Na China,
a diminuição é ainda maior:

filme que ficou conhecido como
“Closet”, criado pela
Wieden+Kennedy. Nele, uma
mulher mostrava o closet novo
para as amigas, que deliravam ao
ver tantos sapatos. Mas o marido, ao mostrar sua versão de closet – uma câmara gelada cheia de
Heineken – conseguia comoção
muito maior de seus amigos.
Mesmo legendado, o comercial
gerou identificação.
“O filme gerava cumplicidade
com o público. Os homens diziam: somos assim mesmo. E as
mulherestambém”,afirmaCasarotti. Foi ele quem criou a nova
campanha de Itaipava. O filme
mostradoisamigostomandocerveja na praia. “São os mesmos ingredientes: os amigos, a praia.
Mas o diálogo é mais refinado.
Os personagens falam sobre o
que seria para eles um Brasil perfeito”, explica o publicitário.
Fora do Brasil, em mercados
mais desenvolvidos, onde o consumodecervejaémaispulveriza-
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NOVA CARA
● O mesmo com jeito novo
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chegará a 51%. Nos Estados Unidos,alcançará 46%. Essesnúmeros fazem parte da nova campanha da Nike. A marca de material esportivo encomendou pes-
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Menos. Crianças farão 34% menos exercícios até 2030

quisas a vários institutos e descobriu que, em média, a atual
geração de crianças viverá cinco
anos a menos que seus pais porque são mais inativos. Para disseminar a filosofia da campanha – que inclui um site chamado Designed to Move, com dicas
para que as pessoas e seus filhos

possam ser mais ativos – a Nike lançou um filme de 1minuto e 48 segundos para internet no qual 20 crianças, inclusive uma brasileira, contam o
que fariam se pudessem viver
cinco anos mais. Em nenhum
momentoamarcaNikeaparece. /L.C.

