
Agências abrem os olhos para a
importância do negro no Brasil
A presença da raça nas campanhas começa a ser vista com naturalidade e não mais com preconceito

De olho no consumidor das
classes A e B, a Drogasil
decidiu montar loja na Daslu
para oferecer produtos der-
matológicos de grifes como
Roc, Avéne, Vichy, La Ro-
che Posay, Klorane e Cauda-
lie. A intenção da rede com
a Drogasil Essence é mos-
trar que drogarias também
podem vender mais do que
remédios.Com 157 lojas, a
Drogasil, fundada em 1935,
faturou R$ 522,8 milhões no
ano passado.

A agência de publicidade
Loducca22 estréia hoje nova
campanha para o produto
Energil C, do laboratório
EMS. Com o mote “Energil
C. Sua dose diária de ener-
gia”, o esforço de comunica-
ção contará com sete filmes
– um para cada dia da sema-
na. O mercado de vitamina C
movimenta por ano, no País,
R$ 150 milhões e a empresa
está investindo R$ 2 milhões
nessa nova ação.
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Danone vai brigar com preço
para conquistar classes C e D
Campanha criada pela Y&R vai sustentar ações de venda
de Danoninho a R$ 0,79 a bandeja com duas unidades
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Carlos Franco

Os olhos fechados começam a
abrir, vagarosamente, e a enxer-
gar tudo. De olhos bem abertos, o
consumidor negro mostra a sua
força, na sociedade e na econo-
mia. A peça publicitária que a
agência J. Walter Thompson aca-
ba de criar para a Revista Raça
Brasil remete a uma situação real
e muito atual na vida das grandes
empresas eda sociedade: essa par-
celaque responde por mais dame-
tade da população brasileira, mui-
tas vezes ignorada, se impõe.

A Unilever, há quase cinco
anos, lançou uma linha de produ-
tos étnicos da marca Seda, com
campanha criada pela mesma

J.Walter Thompson que mostra-
va pessoas reais, negras, usando
os produtos e falando de beleza e
vaidade. Alvaro Novaes, que en-
tão comandava a agência, lembra
que deu várias entrevistas sobre
essa mudança de foco, em que o
negro assumia opapel de protago-
nista, embora em muitas outras,
ainda hoje veiculadas, ele conti-
nue como coadjuvante. Exemplo:
aquelas em que é pano de fundo
para imagem doPaís, jogando bo-
la ou capoeira, enquanto outros
passeiam de carro ou aparecem
em situação de consumo de luxo.

Só que essa situação está mu-
dando e rapidamente, segundo o
presidente da agência DM9DDB,
Sergio Valente. “Quanto menos a

propaganda estiver se preocupan-
do com a presença do negro nos
comerciais,mais estaremos sinali-
zando que isso ficou natural, nor-
mal, constante. Tomara que che-
gue logo o dia em que não se re-
clame mais pela ausência e que
negros, ruivos, mestiços, pessoas
que vemos nas ruas, apareçam
nos comerciais.”

A TIM levou isso em conta ao
escalar a atriz Isabel Fillardis e
sua filha Analuzpara serem prota-
gonistas das ações da operadora
de telefonia celular no Dia das
Mães, em campanha assinada pe-
la McCann-Erickson, que vai ter
novos desdobramentos, também
nos pontos-de-venda. A agência
Africa, ao conquistar a conta da
Nivea, teve a mesma percepção e
estampou peças com belas africa-
nas e um traço no rosto feito pelo
creme hidratante da marca.

A mesma Africa tem usado a
presençadenegros, como acanto-
ra baiana Daúde, nas peças publi-
citárias daoperadora Vivo. “O ne-
gro está inserido na cultura brasi-
leira, sobretudo no esporte e na
música, mais muitas vezes foi ig-
norado como consumidor e, sem
ele, nada teria graça, nem a músi-
ca, nem o futebol, nem a ginga do
brasileiro”, diz o presidente da
Africa,NizanGuanaes, quedefen-
de a presença da raça nas campa-
nhas. Fábio Fernandes, da F/Naz-
ca, recorreu a Carlinhos Brown
para dar ginga aos movimentos
de uma psicodélica campanha de
Skol.

Guanaes comemorou, na últi-
masexta-feira, a conquista doTro-
féu Imprensa, oferecido pelo
SBT, por campanha que criou pa-
ra a cerveja Brahma, da AmBev,
e que reunia no mesmo comercial
Seu Jorge,ZecaPagodinho eMar-

celo D2. “Um trio de brasilidade
e negritude.”

O publicitário Woody Gebara,
hoje diretor de Criação da agên-
cia MPM, foi um dos primeiros a
pôr um negro em evidência. Ele
participou de um concurso em
1989, promovido pela C&A, que
queria uma campanha para ven-
der o seu lado mais fashion. Geba-
ra se inscreveu com roteiros em
que um negro despojado apresen-
tava as coleções. A idéia foi ven-
cedoraeGebara teveque, em tem-
po recorde, preparar a criação de
27 comerciais diferentes.

Ele lembra que recorreu ao di-
retor de teatro José Possi Neto pa-
ra dirigir os comerciais e este lhe
apresentou o ator e bailarino Se-
bastiãoFonseca. “Elevirou Sebas-
tian e até hoje está em cartaz.
Quando a campanha começou a
ser veiculada em 1990, foi um es-
panto, muita gente estranhou,
maso resultado e a empatia de Se-
bastian falaram mais alto, ele está
aí até hoje”, diz Gebara, que deu
asas ao garoto-propaganda da
multinacional holandesa.

A C&A aprovou tanto a ima-
gem de Sebastian que, mesmo

quando contratou a top model
Gisele Bündchen para pôr a
marca no alvo da moda, não
descartou o negro que é a cara
da rede de departamentos.

Muitas vezes, porém, o ne-
gro surge mais como estereóti-
po de uma etnia, por isso soa
comomudançade fato a expor-
tação, pela agência Publicis
SallesNorton, de campanhaes-
trelada por Camila Pitanga pa-
ra Garnier Movida, da
L’Oreal. Nela, a atriz louva a
beleza, nada de biquínis ousa-
dos ou passos de samba.●
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A Diageo, dona do uísque
Johnnie Walker, criado em
1820, vai distribuir bonés pa-
ra quem comprar 1 litro da
bebida até o fim de junho (ou
até o final do estoque). De
cor vermelha, ele traz a figu-
ra do “Joãozinho Andante”
em relevo. A estratégia faz
parte do projeto Johnnie Wal-
ker Collection da marca, que
pretende também emprestar
a sua imagem para outros
acessórios, numa tentativa
de não sair de moda.

Bohemia chega pela
primeira vez à TV
Cerveja com 152 anos de tradição
terá comerciais criados pela DM9

A Calvin Klein Watches &
Jewelry abusou dos sentidos
em sua nova campanha de
publicidade que desembarca
no País no próximo mês,
com as novas coleções. Foto-
grafada em Nova York por
Mario Sorrenti, a top model
russa Natalia Vodianova apa-
rece praticamente nua ao
lado do modelo Noah Mills,
para realçar os novos reló-
gios e jóias da marca. Mas,
no estilo do próprio Klein (fo-
to), tudo é muito clean.

A Kraft Foods decidiu inovar
com um produto que é líder
de vendas: o Bis, da Lacta.
Depois do tradicional Sonho
de Valsa, esse produto tam-
bém ganha sabor morango.
O novo Bis começa a ser
distribuído esta semana. A
Nestlé, que lançou o Sem
Parar para competir com o
Bis, mantém a estratégia de
reforçar o sabor tradicional,
procurando fisgar agora os
consumidores infantis da
concorrente Lacta.
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Drogasil invade a praia
sofisticada da Daslu

Energil C para
cada dia da semana
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Lacta lança Bis com
sabor de morango

Apesar dos avanços,
muitos ainda são
apenas coadjuvantes
de comerciais

VISÃO - Campanha que J.W. Thompson criou para a Revista Raça Brasil mostra que esses consumidores despertaram para a sua importância na sociedade

SORRISOS - Sebastian e Gisele, para a C&A

Bonés na estratégia
da Johnnie Walker

A francesa Danone inicia uma
agressiva estratégia essa semana
para conquistar os consumidores
das classes C, D e E. Vai ofere-
cer o seu produto premium a um
preço fixo, impresso pela primei-
ra vez na embalagem: Danoni-
nho a R$ 0,79, dois potinhos.
Campanha de publicidade criada
pela Y&R reforçará a estratégia.

O presidente da Danone no
Brasil, o argentino Gustavo Val-
le, diz que a intenção é aumentar
o volume de consumo dos produ-
tos por estas classes. Hoje, o bra-
sileiro gasta por ano R$ 4 bilhões
com produtos lácteos, entre os
quais os iogurtes são as estrelas.

A Danone tem 32% desse
mercado, seguida da Nestlé,
com 24%, e da Batavo (antes
em poder da Parmalat), hoje
com 8%. “Só que o consumo
ainda é baixo nas classes C e D,
o que explica a nossa estraté-
gia”, diz Valle. A expectativa
da empresa é triplicar as vendas.
Valle aposta tão alto nessa estra-
tégia, que decidiu usar a própria
marca Danone, e não a Paulista,
de combate, que também perten-
ce à empresa e é voltada para o
público-alvo dessa iniciativa.

Segundo Valle, há um poten-

cial de crescimento de mercado
muito grande no País: o consu-
mo nacional hoje é de 4 quilos
por ano, enquanto chega a 30
na França, 28 na Espanha e 10
na vizinha Argentina. Por clas-
se, a situação reforça a estraté-
gia – enquanto chega a 9 quilos
nas classes A/B, cai para 2 qui-
los nas classes C, D e E.

A nova embalagem com dois
potinhos e preço fixo também
vai permitir à empresa, diz Val-
le, chegar a outros pontos-de-
venda, como pequenas mercea-
rias e lanchonetes. Hoje, as em-
balagens são de oito potinhos e

o preço sugerido é de R$
3,60. “Decidimos imprimir
o preço para passar confian-
ça ao consumidor que reco-
nhece a liderança da marca,
mas, por falta de dinheiro, a
troca por outra”, diz Valle,
disposto a brigar por esse no-
vo mercado.

Para o executivo, o cami-
nho para o desenvolvimento
do mercado de iogurtes pas-
sa, além do preço, pelo lança-
mento de novas linhas, nas
quais produtos com unida-
des individuais devem ga-
nhar terreno. ● C.F.
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Sensualidade em
fotos da Calvin Klein
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Pela primeira vez em 152 anos, a
tradicional cerveja Bohemia vai
ganhar campanha de publicida-
de na televisão. A cerveja pre-
mium da AmBev vem com tudo
para conquistar novos consumi-
dores, num segmento que respon-
de apenas por 5,6% das vendas
de cervejas – um mercado de R$
10 bilhões por ano –, mas que es-
tá em fase de fermentação.

O diretor de Marketing da Am-
Bev, Carlos Lisboa, está conven-
cido de que esse segmento pre-
mium, onde estão produtos de
maior valor, tem tudo para cres-
cer ainda mais. “A marca Bohe-
mia abriu espaço para esse seg-
mento, tanto que as vendas de
cerveja premium no País, que
respondiam por uma fatia de
2,3% do mercado de cerveja em
2000, hoje respondem por
5,6%”. A marca Bohemia, relan-
çada em 2001, viu sua participa-
ção nesse segmento saltar de
17,4% em 2001 para os atuais
30,4%, segundo os dados do Ins-
tituto ACNielsen.

Por isso, Lisboa está confiante
nos resultados que a campanha
de publicidade criada pela DM9
DDB, com foco no prazer boê-
mio, deve trazer para a imagem

do produto. Além da Bohe-
mia, a AmBev também tem
reforçado no ponto-de-venda
a presença da Original, da an-
tiga Antarctica.

Lisboa diz que, por conta
desse crescimento do mercado
de cerveja premium, o produ-
to tem conquistado espaço em
novas ocasiões de consumo,
entre as quais jantares e festas
mais sofisticadas. “Há espaço
para a Bohemia e o consumi-
dor está maduro para novos sa-
bores, como cerveja de trigo,
ale (mais encorpada) e a escu-
ra.” A AmBev, líder de merca-
do, não quer perder espaço.

Só que as pequenas cerveja-
rias também estão atentas ao fi-
lão, a exemplo da Baden-Ba-
den, de Campos do Jordão
(SP), e Eisenbahn, de Blume-
nau (SC). A Eisenbahn acaba
de anunciar que vai duplicar
sua capacidade de produção,
hoje em 80 mil litros mensais,
para atender à demanda pela
bebida durante a Oktoberfest
2005. Para isso, investirá R$
400 mil na aquisição de novos
tanques de fermentação e ma-
turação. É o mercado pre-
mium em expansão. ● C.F.
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