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Em 2010, o papa Bento XVI
escreveu uma carta em que
comentava, entre outras coi-
sas, a necessidade de a igre-
ja estar mais presente na in-
ternet. Ao ler o documento,
Gustavo Entrala, presidente
da agência de publicidade es-
panhola 101 decidiu se me-
ter nos planos do Vaticano e
escreveram uma carta dizen-
do que podiam ajudar.

O resultado disso foi a di-
gitalização da Santa Sé. Ho-
je, o papa Francisco é um
tuiteiro ativo. Entrala este-
ve no Brasil na semana pas-
sada para falar sobre o as-
sunto em um congresso em
Belo Horizonte e falou ao
Estado.

● Além de criar o site do Vati-
cano, a agência também levou
o papa ao microblog. Por quê?
Primeiro, para deixá-lo mais
próximo das pessoas. Segun-
do, porque o próprio papa
dizia que a igreja tem de se
adaptar aos tempos e aos no-
vos meios de comunicação.
Terceiro, porque é uma
oportunidade para que o pa-
pa se solidarize com o sofri-
mento de pessoas que por al-
guma circunstância, como
um terremoto, por exem-
plo, estão sofrendo. Além
de o papa saudá-los num dis-
curso na praça de São Pe-
dro, pode fazê-lo pelo Twit-
ter. Discutimos tudo isso
com a equipe do Vaticano e
decidimos criar a conta.

● Aos 84 anos, Bento XVI en-
tendeu o que era o Twitter?
Sim. Bento é uma pessoa

muito inteligente. Ele enten-
deu que esse era um instrumen-
to para fazer com que os jo-
vens se conectassem a ele. En-
tendeu que as mensagens bre-
ves podem ser muito profun-
das. Quando Bento XVI saiu,
as contas @pontifex (que exis-
tem em nove versões, em nove
idiomas) tinha 3 milhões de se-
guidores. Hoje, são dez mi-
lhões.

● Bento XVI ficou de dezembro a
fevereiro no Twitter, quando dei-
xou a Santa Sé. Como foi a transi-
ção para o papa Francisco?
Embora não seja uma pessoa
muito tecnológica, o papa Fran-
cisco decidiu seguir com os tuí-
tes. Começou com uma mensa-

gem por semana. Depois, duas,
três... Ele nos surpreendeu por-
que, além da frequência com
que tuíta, foi o primeiro a criar
uma hashtag, a #prayforpeace.
Ela foi usada pela primeira vez
como um desejo de paz para a
Síria. Em um dia, a hashtag foi
reproduzida 250 mil vezes. Os
tuítes também fazem parte da
comunicação da Santa Sé. To-
dos são impressos, traduzidos
para outros idiomas e assina-
dos pelo papa.

● Em uma das aulas que vocês
ministraram para a equipe do
Vaticano o tema foi ‘líderes mun-
diais na internet’. Quais são os
melhores exemplos?
O governo de Obama é o que

melhor usa a internet. A equi-
pe dele usa informação com in-
teligência para elaborar con-
teúdo multimídia. Obama faz
um discurso semanal no You-
Tube. Quando querem discu-
tir uma nova lei, eles fazem in-
fografias muito interessantes.
Há outros exemplos como Da-
vid Cameron (primeiro-minis-
tro do Reino Unido), que escre-
ve suas próprias mensagens.
Ainda que sejam esporádicas,
elas têm um toque pessoal inte-
ressante. Mas também há líde-
res que fazem o uso abusivo
do meio digital. É o caso de Ni-
colás Maduro, presidente da
Venezuela, que publica mais
de 40 tuítes por dia. Isso é pro-
paganda, não comunicação.

● Se até o papa está no Twitter,
toda marca tem de estar em re-
des sociais?
Há marcas que têm vocação pa-
ra redes sociais e outras, não.
Existem produtos que, natural-
mente, geram uma conversa,
como os do segmento de tecno-
logia, de moda, ou carros. Mas
como podemos fazer uma cam-
panha de papel higiênico, por
exemplo, nas redes sociais? As
pessoas não querem falar dis-
so. É algo íntimo. Então, depen-
de do produto. Mas é sempre
bom ter uma presença mínima
online, para que alguma infor-
mação esteja disponível.

● O sr. diz que a comunicação
das instituições têm de ser mais

transparentes. Por quê?
As pessoas estão mais bem
informadas. Quinze anos
atrás, um governante ou
uma empresa, praticamente
não tinham retorno de seu
público, já que não existiam
veículos em que as pessoas
pudessem dizer se estavam
satisfeitas ou não. Hoje é o
contrário. E isso está for-
mando um cidadão muito
mais consciente do que
acontece no interior de em-
presas e dos governos. Por
isso, em todo o mundo há
projetos de regulação da
transparência, para que,
principalmente, os gover-
nos sejam mais monitorá-
veis pelos cidadãos.

A Gillette fechou parceria com o
Instituto Ayrton Senna para ho-
menagear o piloto em campanha.

LEMBRANÇA

Campanha feita à mão

● Para ganhar a confiança do pa-
pa, a agência de Entrala foi a Ro-
ma, em 2010, ministrar um curso
de três dias para a equipe do Vati-
cano. Um ano depois, a Santa Sé
convidou os publicitários para

desenvolver o portal de notícias
oficiais do Vaticano: o news.va.
Para chamar os católicos à pági-
na, surgiu a ideia de que o próprio
papa publicasse no Twitter. “Que-
ridos amigos, acabo de lançar o
news.va. Louvado seja nosso se-
nhor Jesus Cristo! Com minhas
orações e bênçãos, Benedictus
XVI.” O tuíte fez Bento XVI entrar
para a história como o papa que
lançou a Igreja ao mundo digital.

Vídeo que vai ao ar hoje no YouTube mostra os inesquecíveis do-
mingos de chuva com Senna e vários ‘Ayrtons’ batizados em ho-
menagem a ele. Embalagens da marca também terão Senna.

LEGADO

A gigante das bebidas Ambev
vai usar a Turma da Mônica
para falar sobre a idade certa
para o consumo de bebidas
alcoólicas. Uma cartilha de
46 páginas, vídeos e tirinhas
criadas por Maurício de Sou-
sa fazem parte do projeto Pa-
po em Família, que tem o ob-

jetivo de conscientizar pais e fi-
lhos sobre a idade correta para
consumir bebidas com álcool.

Em conteúdos estrelados por
personagens famosos, como Ce-
bolinha e Cascão, a empresa ten-
ta incentivar o diálogo sobre o
assunto, segundo o diretor de
comunicação da Ambev, Ale-
xandre Loures. De acordo com
o executivo, a empresa não tem
interesse na venda para pess-
soas fora do público-alvo de seu
produto: os adultos. “Quere-
mos o público de mais de 18
anos, que tem o discrenimento
para consumir a bebida alcóoli-

ca da maneira mais adequada.”
A motivação da campanha foi

uma pesquisa do instituto ame-
ricano International Center for

Alcohol Policies (Icap) que re-
vela que o primeiro contato
com a bebida alcoólica ocorre
dentro de casa, com incentivo

dos pais, em 46% das famílias.
Levantamentos internos da Am-
bev mostram, porém, que ainda
é raro o diálogo sobre o tema
entre pais e filhos.

Para todos. Para que o conteú-
do se dissemine, a gigante das
bebidas – dona de marcas de cer-
veja como Skol, Antarctica,
Brahma e Budweiser – criou um
site específico onde os vídeos e
tiras estarão disponíveis (www.
ambev.com.br/papoemfami-
lia) e também distribuirá mate-
riais a organizações não-gover-
namentais que fazem parte do
projeto Jovens de Responsa, pa-
trocinado pela companhia. O
objetivo da multinacional é que
cerca de 5 milhões de pessoas

tenham contato com os ma-
teriais.

Dentro do conceito do Jo-
vens de Responsa, que existe
desde 2010, a empresa tam-
bém criou dois projetos que
têm a meta de reduzir a ven-
da de bebidas alcoólicas a me-
nores de 18 anos em bares e
supermercados. Cerca de
100 mil profissionais de ba-
res já foram treinados dentro
do programa, de acordo com
a Ambev, para identificar me-
nores de idade. Nos super-
mercados, foi criado um sis-
tema em que o caixa trava e o
operador é obrigado a pedir a
identidade do comprador an-
tes de prosseguir seu traba-
lho.

Cebolinha ensina idade certa para tomar cerveja

A produtora Lobo, marca in-
ternacional da brasileira Ve-
tor Zero, assina a direção da
nova propaganda da O2, em-
presa de telefonia móvel
que pertence ao grupo espa-
nhol Telefônica. A anima-
ção mostra a viagem de um
chip de celular pela Índia,
Bangladesh e Paquistão, res-
saltando as belezas naturais
e a cultura desses lugares. O

comercial de 30 segundos foi
criado pela agência britânica
VCCP, e coproduzido pela Pas-
sion Pictures. O objetivo da
campanha é incentivar os imi-
grantes desses três países que
moram na Inglaterra a ligar pa-
ra seus familiares, pagando me-
nos. As ilustrações foram fei-
tas à mão por artistas de cada
um dos três países.

O indiano fez o desenho na

areia e os outros dois usa-
ram pincel. A Lobo teve a
função de colocar essas ilus-
trações em três dimensões.
O processo de produção da
peça durou cerca de dez se-
manas. Recentemente, a Lo-
bo fechou uma parceria
com a Passion Pictures.

Esse é o primeiro traba-
lho conjunto das duas agên-
cias. A produtora foi respon-
sável por indicar a Lobo pa-
ra a licitação da propagan-
da. / RONALD LINCOLN JUNIOR,
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20 anos sem SennaÍdolo

Bento XVI entrou
para a história
como 1º papa digital

O marqueteiro
digital do papa

Gustavo Entrala, presidente da agência de publicidade 101

No ar. Filme foi produzido em 10 semanasArte. Artistas locais fizeram a ilustração

Digital. Entrala (E) e papa Bento XVI, no dia do 1º tuíte

Negócio. A agência de Gustavo Entrala faz a comunicação digital do Vaticano há 3 anos

Com conteúdos criados
por Maurício de Sousa,
Ambev faz campanha
contra consumo de
álcool por crianças

Publicitário fala sobre
como é administrar as
redes sociais de uma das
maiores personalidades
do planeta

Vídeo. Cebolinha e Cascão: lições sobre bebida alcoólica
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 out. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




