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Making of

A Skol lançou neste mês uma
linha de garrafas de alumínio
criadas para decorar a casa.

CERVEJA

O projeto, assinado pela F/Nazca, permitirá que os clientes usem
as embalagens como relógio, castiçal ou vaso para flores após o
consumo da bebida. As garrafas estão à venda no site da Skol.

EMBALAGEM

Marina Gazzoni

A Holding Clube, conglome-
rado brasileiro que reúne oi-
to agências de marketing, fe-
chou uma parceria com a pro-
dutora musical Enjoy.e para
avançar no ramo de shows e
festivais patrocinados por
marcas. As duas empresas já
trabalham no mesmo endere-
ço há um mês e, em até um
ano, a parceria deve evoluir
para uma sociedade.

A Holding Clube pretende
comprar uma participação
na Enjoy.e, que será uma em-

presa do grupo. “Já passamos
do namoro e agora estamos no
noivado”, compara o CEO da
Holding Clube, Marcel Sacco.

Ao avançar na área de entrete-
nimento, a Holding Clube se-
gue um movimento já feito ante-
riormente por outros grupos
publicitários. O grupo ABC, por
exemplo, criou a XYZ Live para
atuar no ramo em 2011.

A proposta da Holding Clube
e da Enjoy.e é diferente de con-
correntes como XYZ e Tickets
for Fun, que trouxeram ao Bra-
sil grandes shows de artistas co-
mo Justin Bieber e Madonna.
As duas empresas vão focar em
nichos, trazendo bandas que
não são tão conhecidas para lo-
tar um estádio, mas que já têm
uma legião de fãs no País.

“Vamos criar projetos em par-
cerias com marcas para trazer
bandas que não viriam para cá

se não fosse o patrocínio”, disse
Peu Guimarães, que criou a En-
joy.e há três anos, com a sócia
Bianca Freitas. “As marcas que-
rem cada vez mais promover ex-
periências inesquecíveis para
os clientes. E a música é um ca-
minho”, completou Sacco.

Aproximação. O primeiro pas-
so da Holding Clube no ramo
musical começou há um ano,
quando lançou a empresa Play-
book. A companhia promovia
shows com financiamento cola-
borativo, o chamado crowdfun-
ding, que funciona como uma
“vaquinha” entre os fãs para tra-
zer uma banda ao País. A empre-
sa também buscava marcas pa-
ra financiar o show, reduzindo
o custo para os fãs.

No meio do caminho, a Play-
book convidou a Enjoy.e para
fazer uma curadoria musical e

identificar bandas para trazer
ao Brasil, além de produzir con-
teúdo para abastecer os canais
de divulgação do evento.

Agora, as duas empresas fa-
rão projetos juntas desde o iní-
cio. O primeiro deles foi o show
da banda nova-iorquina Drow-
ners, realizado no último fim de
semana, no Rio e em São Paulo,
com o patrocínio da marca de

uísque Jack Daniel’s.
A apresentação faz parte de

um projeto maior da marca, ba-
tizado de “Jack’n’Roll”, que tra-
rá quatro bandas ao Brasil em
shows para cerca de 1.500 pes-
soas. A iniciativa começou em
setembro de 2012 e consumirá
10% do orçamento de marke-
ting da empresa, segundo a ge-
rente da marca Jack Daniel’s no

Brasil, Priscilla Gomes.
“Quando o show é menor,

a conexão com a marca é
mais forte. Estamos realizan-
do um sonho para aquele fã”,
disse Priscilla. “Em um mega
show, o nosso nome se perde
no meio de 20 logos de patro-
cinadores e o fã não associa a
experiência à marca.”

A estratégia de lançar
shows patrocinados não é no-
va. No Brasil, a Skol fez sua
grande aposta no ramo com a
criação do festival de música
eletrônica Skol Beats, em
1999. O evento foi realizado
por dez anos, até ser substi-
tuído em 2009 pelo Skol Sen-
sation – neste ano, 40 mil pes-
soas estiveram no festival.

“O público tem uma imer-
são total da marca e participa
de uma experiência que não
existiria se não fosse a Skol”,
disse a gerente da platafor-
ma jovem da marca, Clarissa
Pantoja. Segundo ela, pesqui-
sas feitas pela empresa indi-
cam que o festival melhorou
o posicionamento da marca
com o público jovem.

A Gillette estreia hoje sua
campanha da linha Gillette
Venus, desenvolvida exclusi-
vamente para depilação femi-
nina. A marca escolheu as gê-
meas do nado sincronizado
Branca e Bia Feres para estre-
larum comercial de um minu-
to, que será veiculado na in-
ternet.

Criado pela agência Africa
e produzido pela Delibistrot
Films, o vídeo destaca o dife-
rencial do produto –que traz

uma cabeça móvel para facilitar
a depilação– comparando o mo-
vimento da lâmina de barbear
com o das pernas das atletas
dentro da piscina. “Por se tratar
de um produto desenvolvido pa-
ra as mulheres, escolhemos atle-
tas do nado sincronizado, um
esporte essencialmente femini-
no e que valoriza bastante as
pernas”, afirma Eco Moliterno,
líder da área digital da Africa.

As cenas dentro da piscina fo-
ram gravadas por apenas uma

das gêmeas –a Bia– enquanto a
Branca trabalhou como uma es-
pécie de técnica. Ao todo, a atle-
ta pulou na água seis vezes du-
rante quatro horas.

“Mostrávamos para a Branca
como queríamos o movimento
e ela orientava a irmã, traduzin-
do para o jargão do esporte”, dis-
se o diretor de cena da Delibis-
trot Films, Amilcar Oliveira.
Em um certo momento do ví-
deo, o locutor cita três diferen-
ciais do produto. No primeiro, a

cena mostra uma perna da
atleta fora da água, no segun-
do, aparecem duas e, no ter-
ceiro, surge uma perna extra.
“Pensamos em colocar as
duas atletas na água e cortar
uma das pernas do vídeo.
Mas achamos mais fácil criar
a perna extra na pós-produ-
ção”, disse Oliveira.

A agência também fez uma
animação em 3D para criar
um filme no qual a lâmina de
barbear faz movimentos si-
milares ao das pernas da atle-
ta. As duas cenas – da atleta e
da Gillette – aparecem no ví-
deo lado a lado. / M.G.

Holding Clube se une à Enjoy.e
para lançar shows patrocinados

Gillette usa nado sincronizado para ressaltar flexibilidade

THE NEW YORK TIMES

O segredo
da última
campanha
da AT&T
Comerciais estão no ar desde novembro,
mas ainda não cansaram o telespectador

Stuart Elliott
THE NEW YORK TIMES

A maior empresa de telefo-
nia dos Estados Unidos, a
AT&T, tem chamado a
atenção com sua última ta-
cada publicitária. É quase
onipresente, nas TVs aber-
tas e a cabo do país, o filme
que mostra um cara per-
guntador conversando se-
riamente com crianças bo-
nitinhas e falantes.

Em quase duas dúzias de
comerciais, até agora, o ator,
escritor e comediante Beck
Bennett faz um interlocutor
impassível que leva crianças
a sério, extraindo delas con-
versas inteligentes que são,
na maioria das vezes, total-
mente improvisadas.

Em um dos comerciais,
que tem aparecido quase
sem parar na televisão ame-
ricana ultimamente, uma ga-
rotinha diz que vai usar o di-
nheiro que economizar para
comprar uma “máquina
transformadora” para fazer
seu irmão virar um cachorri-
nho. “Você não poderia sim-
plesmente comprar um ca-
chorrinho de verdade?”, per-
gunta Bennett. “Poderia,
mas se o meu irmão fosse

um cachorrinho, eu poderia di-
zer: ‘Ei, todo mundo, este é o
meu cachorrinho-irmão’.”
“Bem, do jeito que você diz,
faz todo o sentido”, declara
Bennett.

Com esse tipo de comporta-
mento, o ator, de 28 anos, vem
recebendo o crédito pelo fato
de os espectadores se mante-
rem interessados apesar das
milhares de vezes que os fil-
mes estão aparecendo a cada
dia, local e nacionalmente, na
televisão aberta e a cabo.

Os comerciais começaram a
ser veiculados em novembro
como parte de uma campanha
da AT&T criada pela divisão
BBDO Atlanta da BBDO North
America, com o tema “Não é
complicado”.

“A concorrente Verizon, em
seus comerciais, estava exibin-
do uma pretensão de superiori-
dade, com o discurso: ‘Somos
maiores’”, disse Gary Stibel, pre-
sidente da consultoria New En-
gland. “A AT&T põe um adulto
com um grupo de crianças que
dizem, ‘Mais rápido é melhor
que mais lento’ e ‘Maior é me-
lhor que menor’. A conclusão é
de que ‘a AT&T é melhor’.”

Apesar de a campanha da
AT&T ainda estar no princí-
pio, Bennett parece fadado a

se juntar a uma extensa lista
de atores que se tornaram sinô-
nimos das marcas que anun-
ciam em razão da popularida-
de das campanhas, a frequên-
cia com que elas são exibidas,
ou ambas as coisas.

O sucesso do comercial po-

de ser medido pelas milhares
de visualizações no YouTube.
Um dos mais populares foi vis-
to 1,2 milhão de vezes. “Seu
tom é diferenciado e seu ti-
ming cômico é admirável; a
ideia toda funciona”, diz David
Christopher, diretor de marke-
ting da divisão de Mobility da
AT&T. “É uma combinação
perfeita de mensagens contun-
dentes, competitivas, com con-
teúdo simpático e atraente.”

Investimento. Nos três primei-
ros meses deste ano, o período
mais recente de que se têm da-
dos, a AT&T gastou US$ 504
milhões para comprar espaço
publicitário na grande mídia,
segundo a Kantar Media, que
monitora gastos publicitários.
Apesar de esse total incluir
muitas outras campanhas

além dos comerciais com Ben-
nett, ele é indicativo da fre-
quência com que os comer-
ciais são mostrados.

A eficácia de Bennett pode
derivar do tempo que ele pas-
sou burilando seus talentos fa-
zendo um personagem que en-
trevista crianças para uma sé-
rie da web, que ele criou em
2011. Um ano depois, ele parti-
cipou de um concurso e empla-
cou uma campanha online pa-
ra a AT&T, na qual pedia a
crianças para escolherem ti-
mes que venceriam um tor-
neio masculino de basquete. A
resposta a essa campanha le-
vou à criação dos comerciais
“Não é complicado” e a assina-
tura de um contrato de longo
prazo para Bennett, que cres-
ceu em subúrbios de Chicago e
estudou arte dramática.

“A beleza é que Bennett
dá a impressão de que real-
mente acha que as crianças
têm as respostas que ele pro-
cura”, diz David Lubars, di-
retor de criação da BBDO.

Agora, muitos comerciais
depois, surge a questão: che-
gará um momento em que
Bennet sairá de moda? O ob-
jetivo, segundo Lubars, é
que ele permaneça sendo
“um amigo de família que se
fica contente de ver e não
‘aquele sujeito de novo’”.

Bennett disse que ficou
surpreso por ela não ter se
desgastado. O principal in-
grediente talvez sejam “as
reações muito genuínas das
crianças”, disse ele. “Sua es-
pontaneidade, sua honesti-
dade, isso não envelhece.”/
TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

WERTHER SANTANA/ESTADÃO

REPRODUÇÃO

Para decoração Garrafa porta-objeto

Experiência. Beck Bennett já produzia vídeos improvisados com crianças para a web antes de virar garoto-propaganda

Sócios. Bianca e Peu (C) se associam a Marcel Sacco

‘Dança’. Gillette se move em sincronia com a atleta do nado

● Sacada

Empresas querem
trazer ao País bandas
de nicho, financiadas
por marcas que tentam
criar experiência ao fã

“A beleza é que Beck
Bennett dá a impressão
de que realmente
acha que as crianças
têm as respostas que
ele procura. Ele atua
como um jornalista
entrevistando
pessoas bem
informadas.”
David Lubars
DIRETOR DE CRIAÇÃO DA BBDO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 jul 2013, Economia, p. B12.




