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Fernando Scheller

No início deste mês, a Volks-
wagen decidiu tirar do ar um
comercial criado pela agência
AlmapBBDO que associava a
figura do gato preto ao azar
após uma mobilização de gru-
pos de defensores dos direi-
tos dos animais no Facebook.
“Foi uma decisão do cliente”,
diz Marcello Serpa, diretor de
criação da Almap e único pre-
sidente de júri brasileiro no
próximo Cannes Lions Festi-
val Internacional de Criativi-

dade 2013, que acontece em ju-
nho. Ele afirma que a campanha
foi vítima de uma espécie da “pa-
trulha do bem” que acaba tiran-
do peças publicitárias do ar – e
que contribui para a repetição de
ideias batidas, que não provo-
cam ninguém.

No fim das contas, diz Serpa,
não existe publicidade eficiente
– e nem mundialmente reconhe-
cida – sem algum tipo de risco,
principalmente quando se recor-
re ao humor. O publicitário diz
que a pior ideia na hora da cria-
ção é tentar adivinhar se um de-
terminado grupo de pessoas po-
de reprovar um ou outro conteú-
do. “Pensar nisso só contribui pa-
ra deixar os discursos mais pare-
cidos”, afirma.

Para o publicitário, o festival
Cannes Lions – que tem o Esta-
do como representante oficial
no Brasil – serve para destacar
justamente quem consegue sair
dos clichês da criação publicitá-

ria, como mulher de biquíni para
vender cerveja ou o uso do ter-
mo inovação para produtos ele-
trônicos. “Daqui a pouco tudo

vai ficar igual às campanhas polí-
ticas, que sempre recorrem aos
mesmos ‘chavões’, com míni-
mas diferenças.”

A ousadia, porém, pode ter seu
preço. Seja nas redes sociais ou
em órgãos regulatórios do setor,
a vigilância sobre a produção pu-
blicitária está mais intensa. Se-
gundo o Conselho Nacional de
Autorregulamentação Publicitá-
ria (Conar), o total de 240 peças
publicitárias tiradas de circula-
ção em diferentes meios no ano
passado foi o segundo maior da
série histórica, iniciada em 1997.

Na maioria dos casos, fatores co-
mo concorrência desleal e o des-
respeito ao Código de Defesa do
Consumidor são as razões que
motivam a retirada de anúncios
da mídia. Mas há exemplos em
que a noção de “moralidade” en-
tra em campo. É aí que existe
uma “zona cinza” em que o limi-
te do razoável é, muitas vezes,
subjetivo.

Para Serpa, tanto no âmbito
do Conar quanto nas redes so-
ciais, é preciso que se tome cuida-
do para que a opinião de um gru-
po de pessoas não seja interpre-

tada como consenso. “As re-
des sociais e a internet às ve-
zes ampliam um linchamento
moral que só existe na web,
naquele momento específi-
co”, diz o publicitário. Segun-
do ele, foi o que ocorreu no
caso do filme com o gato pre-
to:“É uma imagem de uma cul-
tura milenar e mundial a asso-
ciação (do gato ao azar). Tirar
apropaganda do ar não vai mu-
dar isso.”

As entidades de proteção
aos animais afirmam, no en-
tanto, que justamente por cau-
sa da superstição, os gatos pre-
tos são alvo de maus tratos –
por isso, o Centro de Zoono-
ses de São Paulo não faz doa-
ções desses animais em perío-
dos próximos a Sexta-Feira 13
ou Halloween.

Integração. Com o cresci-
mento das plataformas multi-
mídia, no entanto, é possível
trabalhar mensagens mais
segmentadas. Segundo o pre-
sidente da agência digital
Lov, João Muniz, conteúdos
direcionados ao estilo de vida
do receptor reduzem o risco
de rejeição de um anúncio. “É
diferente de um comercial de
TV, que fala com todas as pes-
soas ao mesmo tempo.”

Um dos desafios da publici-
dade atual, segundo Serpa, é
justamente promover a inte-
gração de mídias. Campanhas
que transitem bem na TV, na
web e em mídia impressa cos-
tumam levar os prêmios inter-
nacionais. O Brasil, diz ele, fi-
cou um pouco para trás em
campanhas na web, tanto que
18 dos 79 Leões conquistados
pelo País no festival de 2012
vieram na tradicional catego-
ria Press – justamente a que o
diretor de criação da Al-
mapBBDO presidirá este ano.
“Nosso problema na catego-
ria Cyber são as diferenças de
tecnologia. O trabalho em mí-
dia digital depende muito da
qualidade da banda larga.”
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Para Marcello Serpa, único presidente de júri
brasileiro no festival Cannes Lions, publicidade
precisa ousar e desafiar a ‘patrulha do bem’
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MATERIAL ESCOLAR

Pergunta lá no Ipiranga

Além do filme de 30 segundos, a agência
criou ‘drops’ nos canais Disney que ensinam
a criar brinquedos de material reciclável.

ARTESANATO INFANTIL

Em uma estratégia de crescimen-
to, encontrar o espaço certo po-
de fazer toda a diferença. É por
isso que a rede Hortifruti, que
concentra 25 lojas no Rio de Ja-
neiro, decidiu contratar um fun-
cionário só para pesquisar pon-
tos comerciais em São Paulo, fo-
co da expansão da empresa em
2013. O objetivo é abrir seis no-
vas unidades na capital até o fim
do ano, ao custo de R$ 5 milhões
a R$ 7 milhões cada.

Como as principais redes de
hortifrúti atendem às classes A e
B, bons pontos são raros e é preci-
so ter criatividade para entender
o potencial de imóveis que, à pri-
meira vista, não parecem ideais.
De acordo com Fabio Hertel, só-
cio e diretor de novos negócios
da rede Hortifruti, a segunda uni-
dade da companhia em São Pau-
lo, que será inaugurada nesta
quarta-feira, antes abrigava um
restaurante japonês. “O impor-
tante é pesquisar bem a renda e
os hábitos de consumo do entor-
no”, diz o executivo.

O ano de 2013 representa, na
verdade, a segunda campanha
de expansão da Hortifruti em ter-

ritório paulista. A primeira tenta-
tiva, feita com um parceiro, foi
abortada em nome da consolida-
ção do negócio no Rio. Nos últi-
mos três anos, a empresa fez di-
versas mudanças: contratou exe-
cutivos de mercado, recebeu um
investimento de R$ 100 milhões
da BR Investimentos, capacitou
fornecedores e preparou a distri-
buição em São Paulo.

Segundo Alberto Serrentino,
sócio da consultoria em varejo

GS&MD – Gouvêa de Souza, a
empresa cresceu nos últimos
anos sem cair na tentação de au-
mentar demais as linhas de pro-
dutos para concorrer com super-
mercados. “Esse negócio tem as
melhores vendas por metro qua-
drado do varejo, pois se concen-
tra nas seções que têm as melho-
res margens, como frutas e ver-
duras, carnes e laticínios”, expli-
ca Serrentino.

Ao investir na profissionaliza-

ção, a rede também conseguiu
um faturamento por loja maior
do que o da concorrência. No
ano passado, com 26 unidades, a
Hortifruti teve receita R$ 682 mi-
lhões. Com mais de 30 pontos de
venda, a concorrente Oba fatura
pouco mais de R$ 500 milhões,
segundo dados de mercado. A
Hortifruti prevê que, com a ex-
pansão prevista para 2013, seu fa-
turamento deverá crescer 30% e
chegar perto de R$ 900 milhões.

Profissionalização. A busca
por uma gestão baseada mais em
estratégia e menos no instinto
de negócios dos sócios – que ge-
ralmente começaram como fei-
rantes ou nos antigos “sacolões”
de venda de verduras a preço úni-
co – é uma tendência que está se
espalhando por todo o setor. Na
Hortifruti, os fundadores foram
transferidos para o conselho de
administração e saíram do dia a
dia da administração. Além dis-
so, a maioria da diretoria se trans-
feriu do Espírito Santo para o
Rio, principal mercado da rede.

Na rival Oba, que juntamente
com o Natural da Terra domina
o mercado paulistano, os sócios
Raimundo e Carlos Roberto Al-
ves deixaram o comando da em-
presa há cerca de seis meses para
dar lugar ao coordenador-geral
Ivan Chiachio. O Natural da Ter-
ra, que hoje tem sete lojas e fatu-
ra R$ 200 milhões, ainda tem os

quatro sócios-fundadores no co-
mando, mas também mexeu em
cargos-chave na gestão em 2012
e 2013. Por trás de tanto esforço,
na visão de fontes de varejo, está
a intenção de evitar desperdí-
cios no dia a dia e também a espe-
rança de atrair um investidor ca-
paz de acelerar projetos de cres-
cimento – como fez a Hortifruti.

Ao menos por enquanto, exis-
te espaço para crescer. Segundo
Priscila Rodrigues, sócia da BR
Investimentos que está no con-
selho de administração da Horti-
fruti, as maiores redes do setor
têm hoje atuação regional e não
somam mais de 30 lojas – um ce-
nário muito diferente do encon-
trado entre os supermercados,
por exemplo. “O desafio é justa-
mente encontrar uma maneira
de dar escala a um negócio que
depende muito do serviço e do
atendimento”, diz Priscila.

O número de funcionários por
unidade é alto – já que, por co-
brar mais caro, os hortifrútis pre-
cisam estar preparados para cui-
dar da reposição do produto e da
orientação aos consumidores. A
rede Hortifruti hoje contabiliza
4,5 mil funcionários, enquanto o
Natural da Terra soma 1,2 mil.
Como cada loja adicional exige,
em média, a contratação de 150
empregados, o fator recursos hu-
manos configura outra barreira
para a expansão desse negócio. /
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Hortifruti corre para ocupar ESPAÇO em São Paulo

Começou aserexibida noúltimo
sábado, a nova leva dos filmes
Pergunta lá no Posto Ipiranga.
Produzida pela agência Talent, a
campanha foi premiada pelo Effe
Awards em 2012. Agora, quem

dirigiu as propagandas foi Fer-
nando Meirelles. “Esses filmes
não têm efeitos especiais, desfo-
que... O truque são textos muito
bonseatoresinteressantes.One-
gócio é fazer acoisa maissimples

possível”,dizMeirelles.“Essacoi-
sa humana é mais forte e passa
para a imagem da empresa.”

Os vídeos do ano passado dão
uma ideia do que Meirelles consi-
dera “humano”. Um caminho-
neiro encosta ao lado do mora-
dor de uma cidadezinha para pe-
dir informação. “Onde tem mer-

cado por aqui?” A resposta é:
“No posto Ipiranga”. A isso se
seguem várias outras pergun-
tas “E lanchonete? Banco?” A
resposta é a mesma. Até a per-
gunta final: “Eu não te conhe-
ço de algum lugar?” A respos-
ta: “Melhor você perguntar
no Ipiranga.”
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Fazer o quê?

Risco. Tentar
adivinhar
reações
negativas
só leva a
campanhas
pasteurizadas,
diz Serpa

Brinquedo criativo

2013

Continuação. Filmes têm direção de Fernando Meirelles

● Convergência

Depois de abrir e fechar
duas unidades na capital
paulista, rede líder no Rio
prepara retorno com
seis novas lojas em 2013
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MARCELLO SERPA
DIRETOR DE CRIAÇÃO
DA ALMAPBBDO
“Uma boa campanha precisa
usar todas as ferramentas (de
mídia) à disposição para passar
uma mensagem muito forte.”

Imóveis.
Hertel, da
Hortifruti:
funcionário
para buscar
pontos em
São Paulo
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