
O conceito de Comunicação Total,

criado e registrado pela Fischer Amé-

rica há mais de dez anos, faz parte

hoje da estratégia de qualquer agência

do mercado publicitário. Hoje, qual-

quer diretor de atendimento, mídia ou

criação traz na ponta da língua o dis-

curso de entregar ao cliente todas as

disciplinas de comunicação. Porém,

entre a promessa, a prática e, princi-

palmente, o resultado almejado, a dis-

tância pode ser enorme.

E para que não haja essa lacuna é que

a Fischer mantém como diferencial o

envolvimento completo com a ativi-

dade do cliente. "Pode parecer mais

um discurso de mercado, mas nós re-

almente fazemos toda a recomenda-

ção estratégica da comunicação de

nossos clientes, em uma atuação que

lembra a das grandes consultorias",

diz o diretor-geral da agência, João

Fernando Vassão. Recomendação que

não se limita às ferramentas de comu-

nicação: "Vai desde a sugestão de mu-

dança de embalagem e entrada em

novos segmentos de mercado até dis-

cussão sobre política de preços", diz.

A vantagem da Fischer América está

Comunicação integrada

e o sucesso dos clientes

são os pilares da

Fischer América que

a tornaram conhecida

como construtora

de grandes cases

exatamente aí. O fato de pertencer ao

Grupo Total (veja box), presidido por

Eduardo Fischer, permite à agência re-

correr a todas as disciplinas below the

line oferecidas pelas demais empresas

da holding. Com esse know-how, a Fis-

cher atua dentro do conceito de "Com-

promisso com o sucesso de seus

clientes". O resultado é que a agência re-

aliza um grande "business case" a cada

dois ou três anos. "Foram projetos de su-

cesso para Calvin Klein, Vicunha ('Ex-

presso Brasil'), Credicard ('O mundo

quer você'), Brahma ('A N° l'), o proje-

to vôlei do Banco do Brasil, o Baby da

Telesp Celular, o lançamento da Nova

Schin, entre outros", diz Vassão.

O diretor nacional de mídia, Cláudio

Venancio, lembra também da impor-

tância que a agência dá ao conceito de

"pensamento único de comunicação".

"Temos que levar a mensagem de nos-

sos clientes para os consumidores, es-

tejam eles em frente à TV, no cinema,

na rua ou em um ponto-de-venda."

Ele destaca ainda a qualidade da agên-

cia em centralizar todas as suas opera-

ções e oferecer um conjunto de ações

integradas.

Mas de nada adiantaria tudo isso se

a criatividade ficasse em segundo pla-

no. Idéia e criação formam o alicerce

de qualquer propaganda que funcione,

e a Fischer sabe disso. Há seis meses, a

agência reformulou a área de criação,

com a contratação de novos diretores.

E se o entrosamento é fundamental

para uma equipe de criação, a Fischer

não tem com o que se preocupar depois

das contratações de Jáder Rossetto, que

assumiu o cargo de vice-presidente de

criação, e de Pedro Cappeletti e Flavio

Casarotti, ambos diretores de criação.

Rossetto e Cappeletti formaram duran-

te nove anos, na DM9DDB, uma das

duplas mais premiadas da publicidade
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brasileira. Casarotti também atuou na

agência por dois anos, ao lado de Cap-

peletti. A chegada dos novos profissio-

nais já gerou resultados, como a

conquista da Honda Automóveis, que

trocou a DM9 pela Fischer. Em termos

de qualidade, Rossetto salienta que com

a chegada de Cappeletti a agência ga-

nhou uma direção de arte mais forte.

"Ele mantém um cuidado todo especi-

al com a parte gráfica", elogia. Para o

vp de criação, se depender deles, a Fis-

cher sempre vai manter essa vocação

de criar grandes campanhas que fi-

quem na memória dos consumidores.

"A propaganda brasileira anda muito

varejista. Queremos que as campanhas

memoráveis, que víamos com freqüên-

cia no passado, continuem sendo prio-

ridade, pelo menos na Fischer",

completa Rossetto.



Caixa Econômica Federal
Para Rossetto, o grande diferencial das campanhas da Caixa é que,

apesar de se tratar de um cliente do governo, as peças seguem uma

linha como a de qualquer banco privado. Um dos trabalhos recen-

tes de sucesso que o criativo aponta foi o filme de final de ano, pro-

tagonizado por seus funcionários, que serviu para resgatar a

confiança da Caixa, após uma grande greve que o banco enfrentou

pouco tempo antes. Outro case é

o "Forca X", direcionado para captar

novas cadernetas de poupança

entre as crianças de 5 a 12 anos.

Foi um sucesso de recall, que ge-

rou resultados satisfatórios em cur-

to prazo. A seqüência incentivava

não só a abertura de novas contas, mas também a efetuação de de-

pósitos naquelas já existentes. Tudo isso junto com uma ação pro-

mocional que distribuía álbuns e pacotinhos de figurinhas após o

depósito de um determinado valor.

Electrolux
O objetivo da Fischer

América é posicionar a

Electrolux como uma

empresa de eletrodo-

mésticos moderna, ino-

vadora e brasileira. A

agência prepara uma

nova campanha e um

novo conceito para a

marca. Atualmente as

propagandas da empre-

sa estão mais voltadas

para a mídia impressa,

mas a nova campanha

deve marcar uma volta

intensa da Electrolux à

televisão.
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Honda
Rossetto salienta que as ações em veiculação para o Honda Fit

resgatam as grandes campanhas de automóveis da publicida-

de brasileira. "Até as campanhas institucionais do setor auto-

mobilístico têm cara de varejo, o que faz com que ninguém se

destaque", diz. Para o criativo, a campanha não vende apenas

o modelo Fit, mas passa também todo o conceito do carro,

mostrando onde ele se identifica com os consumidores. A as-

sinatura é "Tá na hora de acordar para o Honda Fit".

Melitta
Líder absoluta em filtros de

papel para café, a Melitta

quer também ser líder

como marca de pó de café.

A Fischer acredita que a

empresa tem potencial

para conquistar esse objeti-

vo e prepara uma nova

campanha para a mar-

ca. Mas o trabalho fei-

to recentemente para

a Melitta já trouxe re-

sultados favoráveis:

em pouco tempo a

marca cresceu quase

50% dentro do mer-

cado de pó de café.
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Suzano
Cliente um pouco mais sazonal, a comuni-

cação da Suzano ganha mais ênfase no pe-

ríodo de volta às aulas. Apesar de não ser

um cliente com uma verba enorme, Rosset-

to afirma que a empresa permite um exer-

cício criativo muito bom. "O cliente que tem

verba menor não pode cometer erros em

sua comunicação, tem que ter seu dinheiro

bem valorizado", diz ele, exemplificando

que uma página dupla da revista Veja para

a Suzano tem que ser "um acontecimento".

'Também ajuda muito o fato de a Suzano

ser uma empresa que aposta na criativida-

de", completa.
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Nova Schin
Um dos principais cases da publicidade brasileira, o lança-

mento da Nova Schin, há pouco mais de um ano e meio,

com a campanha "Experimenta", fez as vendas da cerveja

crescerem quase 50% em cerca de dois meses. Atualmen-

te, as campanhas continuam batendo na tecla da "opção

pelo novo". Rossetto afirma que a intenção é falar com a

próxima geração dos bebedores de cerveja e mostrar que

eles têm possibilidade de optar por uma marca mais jovem

e totalmente brasileira. Ele afirma ainda que, ao contrário

de outras marcas do mercado, as campanhas da cerveja

mantêm uma linha criativa que não precisa se apegar à

sensualidade. "Não estamos aí para vender bunda ou pei-

to, fazemos um trabalho diferente", ressalta. Ultimamente, a

Nova Schin teve campanhas retiradas do ar após, segundo

o criativo, denúncias da concorrência (AmBev) ao Conar.

"Porém, as duas campanhas que foram retiradas foram jul-

gadas pelo conselho, que deu parecer favorável à Nova

Schin", completa. A Fischer também trabalha no lançamen-

to da NS2, uma bebida do Grupo Schincariol que mistura

cerveja com tequila e limão. "Esta bebida já é um sucesso

entre os jovens, principalmente entre as mulheres.
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Monsanto
A Monsanto, que é um cliente muito forte no Sul do país, deve

ganhar rapidamente mais força nacional. Atualmente, a Fischer

divulga a soja transgênica da empresa. É um trabalho que tem

que ser feito com muito cuidado e didaticamente, para mos-

trar que o transgênico não faz mal para a saúde e também não

é um produto ecologicamente perigoso.

Panasonic
Essa empresa de eletroeletrônicos é outro cliente cuja campa-

nha ainda está na fase de planejamento. Será criada dentro do

conceito global da empresa, que é "Ideas for life". "Vamos fa-

zer uma série de ações na mídia dentro desse conceito, mas

com uma cara bem brasileira", explica Rossetto.



Neosaldina
A última campanha para a Neosaldina,

com três filmes para TV, divulga a nova

embalagem do medicamento, agora

com quatro cápsulas. "É um cliente

muito bom para se trabalhar e que tem

tido um bom retorno com suas campa-

nhas", afirma Rossetto.

Vivo
Vassão lembra que a Fischer foi a pri-

meira agência a fazer campanhas que

divulgavam serviços, como SMS, Wap

e outros, para a Telesp Celular. "Mos-

tramos aos consumidores que mais

do que telefone, o celular também

pode ser um instrumento de entrete-

nimento". Mais recente, um grande

sucesso foi a campanha "Vivo em

Ação". As peças convidavam os usuá-

rios a participarem de uma gincana

multimídia via celular - um jogo que

distribuiu aos participantes prêmios

como carros, videogames, celulares e

kits da operadora, além de RS 100 mil

em barras de ouro, sorteado entre os

usuários que tiveram melhor desem-

penho.
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Fonte: Propaganda, ano 49, n. 646, p. 62-70, fev. 2005.




