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Making of

A L’Oréal estreia hoje campa-
nha nas redes sociais para divul-
gar sua linha de produtos Solar.

CAMPANHA DIGITAL

A força da
torcida
brasileira

A marca pretende fazer um clipe com imagens de amor ao sol
enviadas pelas consumidoras via Instagram ou Facebook com a
hashtag #sousolar. A música do clipe é composição de Lenine.

A Heineken fará neste ano
sua primeira campanha no
Brasil voltada para o verão, a
alta temporada da venda de
cervejas. A empresa promo-
verá 140 festas em casas no-
turnas de cinco cidades brasi-

leiras entre 26 de dezembro e 6
de março de 2014. A empresa
trará cerca de 30 bandas nacio-
nais e internacionais para o fes-
tival SummerStage 2014, criado
pela marca especialmente para
o mercado brasileiro.

“Escolhemos as principais ci-
dades que o público-alvo da Hei-
nekenpassa o verão e vamos ofe-
recer uma experiência por meio
de shows nessas cidades”, disse
Patrick Fló, diretor de cone-
xões de marca da Heineken.

Os shows serão promovidos

em São Paulo (nas casas notur-
nas Cine Joia e D-Edge), Ilhabe-
la (Sea Club), Rio de Janeiro (D-
Edge), Trancoso (Para-Raio) e
Florianópolis (P12). As bandas
e as baladas foram selecionadas
com a curadoria da produtora
Barong, que promove festivais
de músicas e faz projetos cultu-
rais para marcas.

O reforço do investimento
em marketing das cervejarias
durante o verão é algo já conhe-
cido no mercado publicitário
brasileiro. A Skol, por exemplo,

promoveu uma série de shows
em praias no verão passado. E
quase todas as marcas colocam
novas campanhas no ar nos
principais meios de comunica-
ção nesse período –muitas com
cenários de praia, cerveja e mu-
lheres de biquíni.

Há uma razão muito clara pa-
ra esse investimento das cerve-
jarias na alta temporada: cerca
de 40% do consumo no Brasil
ocorre nos meses de verão.

A Heineken, no entanto, não
tinha ações específicas para a al-

ta temporada. Desde que en-
trou formalmente no Brasil, em
maio de 2010, a cervejaria vinha
com ações para fortalecer sua
marca e criar um posicionamen-
to como cerveja premium “Essa
iniciativa é uma evolução da es-
tratégia de marketing da Heine-
ken no Brasil. Optamos por ca-
minhar passo a passo (na cons-
trução da marca)”, disse Fló.

A empresa já patrocinou ou-
tros festivais, como o Rock in
Rio e o Lollapalooza, mas fará
pela primeira vez um evento de
longa duração. Segundo o dire-
tor da Heineken, os eventos de
verão devem atingir o mesmo
público-alvo de um grande festi-

val (cerca de 100 mil pes-
soas). “A vantagem é que va-
mos manter uma conversa
com o consumidor durante
meses, em um período que é
o mais importante para a in-
dústria”, disse Fló.

Para o chefe de departa-
mento de marketing da ES-
PM, Marcelo Pontes, a pro-
moção de eventos impacta
na construção da marca pe-
rante o público-alvo. “É uma
tentativa de se aproximar do
consumidor com a constru-
ção de uma boa experiência”,
disse. “A marca pesa muito
na decisão de compra no seg-
mento de cerveja.” / M.G.

CLIPE COLABORATIVO

Heineken se rende às campanhas de verão

O Itaú estreia na quarta-feira
suaprimeira campanha temá-
tica sobre a Copa do Mundo.
De tiro curto, fica no ar até o

início de dezembro, em TV aber-
ta, fechada e internet. A ideia do
filme, criado pela agência Africa
e produzido pela O2, é mostrar a
força da seleção brasileira e de
sua torcida.

O filme reproduz, em estilo
quase documental, o sorteio
das chaves da Copa do Mundo,
que é realizado pela Federação
Internacional de Futebol (Fifa)
e está marcado para o próximo

dia 6. E mostra a expectativa pa-
ra a definição dos adversários
do Brasil no Grupo A do próxi-
mo mundial. Nos quatro cantos
do mundo, torcedores acompa-
nham ansiosos o sorteio, na es-
perança de não disputar a pri-
meira fase com o Brasil.

Para representar os diferen-
tes adversários e o clima do sor-
teio, a produção contratou um
total de 500 figurantes.

REPRODUÇÃO

Coleta de fotos Canção ao sol

Poder. Alegria por não jogar com o Brasil

Eles querem fazer
a Fischer voltar
a ser ‘desejada’
Em dez anos, agência caiu de 12ª para 24ª no ranking do setor,
perdeu grandes anunciantes como clientes e metade da equipe

Marina Gazzoni

Uma dupla inusitada se uniu
com a missão de reerguer a
agência Fischer, que já foi
uma das maiores no merca-
do brasileiro, mas atraves-
sou uma crise nos últimos
anos. Depois de quatro anos
afastado, o publicitário
Eduardo Fischer voltou a dar
expediente no escritório ao
lado do novo sócio, o investi-
dor Danilo Amaral, um nova-
to no ramo, com experiência
em gestão de empresas em
crise, como a companhia aé-

rea BRA. Os dois sonham alto e
já falam em preparar a Fischer
para ser a primeira agência de
capital aberto no Brasil.

A Fischer fez história com
campanhas que até hoje são
lembradas. Criou os slogans
“Brahma, a número 1”, “Ponto
Frio faz melhor e ponto” e “Bis.
Quem come pede bis”. Mas, nos
últimos tempos, a empresa per-
deuprestígio no mercado. Gran-
des clientes, como Ponto Frio e
Caixa, o banco que mais anun-
cia no Brasil, deixaram a agên-
cia. Com isso, a equipe foi enxu-
gada de 700 para 300 pessoas. A

Fischer caiu de 12º para 24º lu-
gar no ranking de agências por
investimento em mídia do Meio&
Mensagem, entre 2002 e 2012.

O plano de Fischer e Amaral
é melhorar a gestão para recupe-
rar a relevância do negócio. A
nova estrutura da Fischer quer
resgatar o DNA criativo da em-
presa. “Todas as campanhas
passam por mim”, diz Fischer.
“Ontem me envolvi na criação
de uma campanha de apenas R$
1 milhão.”

Já Amaral circula pelo escritó-
rio carregando seu notebook e
uma pilha de planilhas de cus-

tos. Ele está passando um pente
fino nas contas da empresa e já
cortou 32% das despesas não
produtivas, como contratos
com empresas de motoboy.
“Os publicitários são criativos,
mas a gestão não é seu forte.”

Trajetória. Em 1981, Fischer
criou, com Roberto Justus, a Fis-
cher & Justus – a parceria foi
desfeita em 1998. A empresa mu-
dou de sócios e nomes diversas
vezes e hoje é uma das poucas
agências brasileiras que não se
associou a grupos estrangeiros.

Fischer deixou o dia a dia da
empresa em 2009 para se dedi-
car ao festival SWU. “Não foi o
passo certo”, disse. “Deixei a
Disneylândia e quando voltei ti-
nham matado o Mickey.” Segun-
do ele, os executivos que toca-
ram a empresa depois disso não
conseguiram preservar seu
DNA e ela perdeu clientes.

Uma fonte próxima à compa-
nhia, porém, disse que a deban-
dada das contas começou antes
da saída de Fischer. “Culpar os
executivos é injusto. A empresa
já tinha problemas antes da saí-
da do dono”, disse. O maior de-
les, segundo a fonte, era que a
agência estava mais focada em
achar um sócio do que no aten-
dimento dos clientes.

Em 2011, Fischer iniciou as ne-

gociações para a venda da agên-
cia à japonesa Dentsu. O negó-
cio não vingou e as conversas
pararam no início deste ano.
“Não há uma razão para não ter
dado certo. Mas se existisse, eu
diria que demorou demais”.

Ao mesmo tempo, o projeto
do SWU não deu o resultado es-
perado. Fischer decidiu voltar à
publicidade, remontar sua equi-
pe e procurar novos sócios.
“Quero fazer a Fischer voltar a
ser desejada pelos clientes.”

Amaral soube do retorno de
Fischer e propôs sociedade.
Após três encontros com o pu-
blicitário, eles acertaram no fim
de agosto a venda de uma fatia
minoritária da empresa à Trin-

dade Investimentos, criada
por Amaral em 2011 para in-
vestir em startups e empre-
sas em crise. “Foi a hora cer-
ta. Esperamos que a agência
cresça com a volta do Eduar-
do”, disse.

O investidor vê oportuni-
dades para fazer uma oferta
inicial de ações (IPO, na sigla
em inglês) da Fischer em qua-
tro anos. “O setor publicitá-
rio é como o imobiliário no
passado.Ninguém tinha capi-
tal aberto e hoje são quase 20
empresas”, disse.

Para Fischer, o IPO é uma
possibilidade, mas não a úni-
ca. “O mundo é globalizado.
É difícil ficar isolado. Chega
uma hora que ou você vende,
ou compra ou faz o IPO.”

Esses são planos futuros.
O foco de Fischer no momen-
to é relançar a empresa no
mercado com campanhas
fortes – e, claro, elevar seu va-
lor no mercado.

Desde a volta do fundador,
a agência conquistou as con-
tas da Sabesp, da Alphaville e
da Unify (antiga Siemens En-
terprise) e renovou o contra-
to com mineira Algar. “Meu
passado me absolve. Mas
meu presente precisa cons-
truir meu futuro.” / COLA-

BOROU FERNANDO SCHELLER

Estratégia. Fischer (E) e
Amaral traçam planos
para recolocar a agência
entre as grandes

● Memória
A Fischer é autora de campa-
nhas que marcaram os brasilei-
ros. O jingle “Me dá danoninho”,
e os slogans “Brahma, a número
1” e “Quem faz com Tigre faz pa-
ra sempre” são da agência.

Sorteio. Expectativa em todo o mundo

Marca fará festival com
festas em 5 cidades de
dezembro a março, a
alta temporada da
venda de cerveja

CLAYTON DE SOUZA/ESTADÃO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




