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Mesmo num lugar cheio de re-
viravoltas como é Hollywood,
poucos apostariam que uma co-
média de baixo custo, contan-
do a história de um professor
divorciado e infeliz e de um
ator louco por sexo, iria mexer
com um mercado que movi-
menta US$ 20 bilhões por ano
– o dos vinhos americanos.

Isso foi exatamente o que
fez Sideways, filme recém pre-
miado com o Oscar de roteiro
adaptado, para desespero dos
proprietários de vinícolas que
cultivam a uva merlot. O prota-
gonista do filme, um professor
apaixonado por vinhos vivido
por Paul Giamatti, detesta vi-
nhos merlot, os mais populares
nos Estados Unidos nos últi-
mos 15 anos, e adora os pinot
noir, até então um rival bem
menos favorecido.

Numa viagem com um ami-
go por uma região vinícola per-
to de Los Angeles, o protago-
nista se apaixona por uma estu-
dante vivida por Virginia Mad-
sen e declara a ela que o bou-
quet do pinot é “o mais assom-
broso e brilhante e excitante e
sutil e... antigo no planeta”. E
se recusa a beber o merlot com
um sonoro palavrão.

Entre outubro, quando Si-
deways foi lançado nos Esta-
dos Unidos, e janeiro, quando
o filme recebeu o prêmio dos
críticos de cinema, as vendas
de merlot caíram pela metade

no oeste americano. Em contra-
partida, as vendas de pinot
noir através do país se multipli-
caram e muitos apreciadores
de vinho trocaram o pinot fran-
cês pelo californiano.

O filme ainda bateu recorde
de afluência de turistas às viní-
colas de Santa Ynez, onde foi
rodado. Analistas de negócios
da ACNielsen acreditam que
o merlot vai passar por uma
crise de popularidade, pelo
menos enquanto durar o que
eles chamam de “efeito Si-
deways”. Vendedores de vi-
nho colocam garrafas de pinot
em pôsteres de vinhos califor-
nianos e oferecem visitas guia-
das às vinícolas.

O varejo britânico divide o
brinde: a rede Sainsbury co-
memora o crescimento de
20% nas vendas do pinot, en-
quanto Tesco e Oddbins – que

tem uma promoção Sideways
– afirmam que as vendas cres-
ceram cerca de 10% desde
que o filme foi lançado.

Além disso, o fenômeno
provocou uma corrida aos cur-
sos de primavera sobre vi-
nhos. Segundo alguns ex-
perts, é possível acabar com
várias fobias com um par de
garrafas de vinhos.

“Pinot é uma uva difícil de
se acertar”, afirma um enólo-

go do respeitado Dick Blind,
loja de vinhos de Los Ange-
les. “Você estará melhor com
um merlot barato e seguro do
que com um pinot barato, mas
sem segurança.”

Miles, o personagem de Gia-
matti, pediria perdão por dis-
cordar. Ele passa parte do fil-
me instruindo Jack, o amigo
que está prestes a se casar, vi-
vido por Thomas Haden Chur-
ch, sobre a fraqueza da uva
merlot e as virtudes da pinot
noir. A ponto de, antes de um
jantar, avisar: “Se alguém pe-
dir merlot, vou embora. Não
vou me juntar ao lado negro.”

Mais tarde, explicando seu
amor pelo pinot a Maya (Virgi-
nia Madsen), ele descreve a
uva como “frágil, temperamen-
tal e difícil de desenvolver, exi-
gindo constante atenção”, mas
que, quando se consegue obtê-
la, “é assombrosa, brilhante,
excitante”. Maya responde que
uma garrafa de vinho “é viva.
Está em constante evolução e
ganhando complexidade. E as-
sim vai, até chegar ao auge. E
então inicia seu invariável e
inevitável declínio”.

Os vendedores de vinho
americanos viram, no Oscar,
uma oportunidade de lucrar,

aumentando os preços do pi-
not noir. “As pessoas vêm e
perguntam pela uva de Si-
deways, mesmo quando não

lembram o nome dela”, conta
um lojista de Ohio.

Na Stanford Winery – onde
as uvas crescem e também se

transformam em vinho – turis-
tas reconhecem Chris Bur-
roughs, o gerente, como a pes-
soa que, no filme, serviu a pri-
meira taça de pinot a Miles e
Jack. Burroughs, que descreve
Sideways como uma “confusa
canção de amor ao vinho”, diz
que a safra se esgotou em tem-
po recorde. “Os visitantes
compram caixas e as relacio-
nam a partes do filme”, conta.

De fato, o pinot californiano
jovem tem procura. Tanto, que
os realizadores do filme não en-
contraram quantidade suficien-
te para a estréia em Tóquio no
último fim de semana e tive-
ram de se contentar com cai-
xas de pinot vindas do Oregon.

O frenesi pelo pinot deve se
intensificar nos próximos me-
ses, quando será lançado o fil-
me em DVD nos Estados Uni-
dos, com extras que incluem
as locações.

O diretor Francis Ford Cop-
pola, entusiasta das varieda-
des merlot e cabernet da re-
gião de Napa Valley, na Cali-
fórnia, respondeu num res-
mungo à pergunta sobre o que
achava do “efeito Sideways”:
“Bebo pinot noir, adoro os me-
lhores, mas não vou incenti-
var isso. É tudo um truque.”●

●●●Fim de linha: A montadora Ford anunciou que deixará
de fabricar a partir de julho o seu modelo Thunderbird. A empresa
esperava vender 25 mil unidades por ano do carro, lançado em
2001. Mas as vendas em 2004 ficaram em apenas 11.998 unidades.

Efeitos espalham-se por outros setores

AVIAÇÃO

A companhia aérea alemã Luf-
thansa confirmou ontem estar
negociando a compra da Swiss
International Air Lines. Em um
comunicado oficial, a Lufthansa
disse que as conversas são
“construtivas”. A idéia é manter
a marca e o centro de opera-
ções da deficitária Swiss na Suí-
ça. Se a compra for realmente
concretizada, a Lufthansa conse-
gue entrar no cobiçado mercado
dos empresários suíços, que
raramente voam em classe infe-
rior à executiva.

IMPACTO: Um único Oscar não fez
Sideways afundar no vinho. Os
efeitos do filme continuam a ser
sentidos na indústria vinícola – e
até mesmo em outros setores.
O impacto cultural ficou claro em
fevereiro, quando o Global Langua-
ge Monitor elegeu a palavra “pi-
not” como a de maior influência na
língua inglesa em 2004. Este é,
sem dúvida, o maior testemunho
da influência do filme e de que a
cultura do vinho é suprema, até
mesmo para os que tomam vinho
ocasionalmente. E se alguém en-
xergar um risco negro sobre a pala-
vra merlot, pode colocar a culpa
no personagem de Paul Giamatti.
O modo de comer (e de beber)
também está definitivamente in-
fluenciado por Sideways. Basta
olhar para qualquer produto que
seja fabricado com ou a partir de
uvas. Os vinagres, por exemplo:
existem os fabricados com merlot,
pinot noir, zinfandel e chardonnay

nos supermercados. Da mesma
forma, geléias e gelatinas especifi-
cam a variedade de uva que con-
têm. O uso de óleo de sementes
de uva começa a ganhar força.
Até mesmo os produtos de beleza
e de decoração adotaram o “efeito
Sideways”. A Indulge Beauty aca-
ba de lançar uma Bistro Collection
que inclui velas com cheiro de vi-
nhos, incluindo chardonnay, mer-
lot, pinot noir, riesling, sauvignon
Blanc e shiraz. E, garantem, chei-
ram tão bem que podem ser bebi-
das. Os novos batons Super Lus-
trous, da Revlon, têm variedades
com nomes sugestivos como “Ro-
sewine” e “Champagne on Ice”. O
que vem a seguir? Bebidas energé-
ticas à base de vinho? Desodori-
zantes de ambiente com cheiro de
vinho? Produtos de limpeza à ba-
se de uvas?
Não ria: Sideways está, de fato,
mudando nossas vidas.● Greg
Morago, Los Angeles Times

CONSTRUÇÃO AFP

90,4
milhões de euros foi o prejuízo
líquido da companhia aérea
Swiss International no ano passa-
do. Apesar de negativo, o resulta-
do é melhor que a perda de € 443
milhões registrada em 2003

2,27
bilhões de euros foi a receita da
empresa no período, uma queda
de 12,17%, reflexo especialmente
da forte redução da frota da com-
panhia no ano passado

‘Sideways’
derrubaas
vendasde
vinhomerlot
Após lançamento do filme, procura
pelo produto nos EUA caiu à metade
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Lufthansa confirma
interesse na Swiss

Banco Real muda estratégia de comunicação
Novo slogan e campanha publicitária pretendem mostrar que atuação vai além dos serviços financeiros

A Walt Disney Co. disse ontem
que o atual número dois do gru-
po, Robert Iger, será o substituto
de Michael Eisner como presi-
dente-executivo. Segundo a com-
panhia, Iger foi eleito por unanimi-
dade pelo conselho de adminis-
tração, e assume o comando em
30 de setembro, quando Eisner
se aposenta – um ano antes do
que ele mesmo havia previsto. A
presidente-executiva da EBay
Inc., Meg Whitman, que disputa-
va o cargo com Iger, acabou de-
sistindo na semana passada.

MARKETING

Andrea Vialli

“Fazendo mais que o possível” é
o novo slogan que o Banco Real
passa autilizar a partir desta sema-
na em toda a sua estratégia de co-
municação emarketing. Sai de ce-
na a assinatura “O Banco da Sua
Vida”, que norteou a publicidade
nos últimos cinco anos, por já ter
sido bem assimilada pelos clien-
tes e sociedade, segundo o banco.
Agora, o Real quer deixar clara a
evolução de seu jeito de fazer ne-
gócios, levando em consideração
valores como a sustentabilidade.

De acordo com Fernando Mar-
tins, diretor-executivo de Marke-
ting do Banco Real, a assinatura
anterior comunicava uma postu-
ra mais transparente, focada no
cliente. A intenção, à época, era
estreitar o relacionamento com

o consumidor e criar vínculos de
confiança. Agora, a empresa
quer mostrar que pode ir além
do que se espera de uma institui-
ção financeira.

“Aassinatura énova, mas opo-
sicionamento, não. É uma evolu-
ção em relação ao que vínhamos
comunicando”, afirma Martins.
Segundoo diretor, nãohouve rup-
tura na estratégia de marketing da
empresa e, sim, a reafirmação das
ações que vêm sendo desenvolvi-
das nos últimos anos, e que apon-
tam para uma gestão diferencia-
da. Exemplos disso foram a im-
plantação da política de risco so-
cioambiental nas decisões de em-
préstimos, a valorização dos con-
sumidor jovem, por meio do pro-
grama Real Universitário, o uso
de papel reciclado no material de
comunicação e a criação do Fun-
do Ethical, composto por empre-
sas com boas práticas de gover-

nança e alinhadas com os princí-
pios de responsabilidade social.

A estratégia é mundial e será
adotada por todas as operações
que utilizam a marca ABN
Amro nos Estados Unidos, Euro-
pa e Ásia. Ao longo do ano pas-
sado, o conselho de marcas
(brand board), formado por exe-
cutivos do banco no mundo intei-
ro, se reuniu para discutir a nova
assinatura e a sua adequação aos
diferentes mercados. Chegaram
a cinco expressões finalistas e
optaram por “Making more pos-
sible”. “É uma assinatura que su-
gere continuidade e, no caso bra-
sileiro, tivemos de adaptar a tra-
dução”, diz Martins.

A mudança faz parte do plano
estratégico da comunicação para
este ano, com orçamento de R$
60 milhões no Brasil. O lança-
mento da assinatura inclui campa-
nha publicitária com veiculação
de um filme inicial de um minu-
to, com duas versões de 30 segun-
dos, e anúncios em jornais e revis-
tas. “A ênfase é no fato de que o
banco quer sair do lugar comum
e fazer a diferença, e motivar a so-
ciedade a fazer parte desse movi-
mento”, conclui Martins.●

A brasileira GK Abrasivos, fabri-
cante de lixas – usadas principal-
mente na construção –, fechou
contratos de exportação para o
Panamá, Equador e Paraguai. Os
embarques para o Panamá come-
çam em abril, com lixas das linhas
aço, água, anti-derrapante, lona
resistente e papel resistente, para
a indústria moveleira. O contrato
deve render até US$ 500 mil por
ano. Já para o Paraguai e o Equa-
dor, ainda serão enviados produ-
tos para testes. A empresa já ex-
porta para a Europa e os EUA.

Frenesi pelo pinot noir
deve se intensificar
nos próximos meses,
com chegada do DVD

Disney escolhe seu novo
presidente-executivo

EVOLUÇÃO - Para Martins, novo slogan significa a reafirmação do jeito do banco conduzir os negócios

GK Abrasivos fecha
contratos de exportação

EFEITO – Filme provocou também um aumento no número de turistas que visitam as vinícolas de Santa Ynez, na Califórnia, onde foi rodado
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