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Peças da Perdigão e de Havaianas são feitas no Brasil. 
 
Ao contrário do Brasil, onde as mulheres são a principal força de consumo nos supermercados, na 
Arábia Saudita quem faz as compras para o lar são os homens. Anunciar aves, carnes e derivados 
em revistas femininas, portanto, é perda de tempo. Assim como seria um desperdício divulgar as 
qualidades dos produtos Perdigão para os russos. Embora sejam fiéis consumidores da indústria 
brasileira, o nome Perdigão não lhes diz muita coisa. Já os produtos da marca Fazenda, os russos 
conhecem muito bem. Isso porque, depois de algumas pesquisas com o consumidor, a Perdigão 
percebeu que eles simplesmente não conseguem pronunciar o sufixo nominal "ão". A saída foi 
adotar outra marca para a Rússia e assim nasceram os produtos Fazenda. 
 
O diretor de marketing da Perdigão, Antonio Zambelli, conta que uma feliz coincidência resolveu o 
problema da escolha do novo nome. "Era 2001 e a novela "Escrava Isaura" estava no ar e fazendo 
um sucesso tremendo na Rússia. Aí o nome Fazenda surgiu naturalmente e foi adotado com 
facilidade por eles". 
 
Descobrir novos mercados e iniciar as exportações é apenas a primeira etapa das empresas que 
vendem para outros países. Para quem quer conquistar o consumidor final, a propaganda também 
é um desafio considerável. 
 
Foi assim com a Perdigão que optou por centralizar sua propaganda na agência brasileira Y&R. As 
peças são produzidas aqui e enviadas para as adaptações aos mercados onde serão veiculadas. 
"Já passamos pela experiência de ter uma agência em cada país para onde exportamos. Mas aí 
cada um pensa de um jeito e a marca pode perder a identidade e o que é pior, as características 
de brasilidade não aparecem", diz Zambelli. 
 
Anuar Tacach, diretor corporativo de desenvolvimento da Y&R diz que a agência mantém um 
núcleo encarregado exclusivamente das campanhas de clientes que têm negócios no exterior. 
Casos da TAM, para quem a Y&R desenvolveu campanhas para os Estados Unidos e para o Chile, 
e da Mercedes Benz, cujas campanhas para América Latina são criadas pela agência no Brasil. 
 
Na agência Almap/BBDO o formato é parecido - à exceção dos parceiros locais. Dona da conta das 
sandálias Havaianas - um fenômeno de vendas em presente em 65 países, da Europa ao Oriente 
Médio - a Almap produz as campanhas aqui e disponibiliza várias opções para que agências 
contratadas localmente escolham a que melhor se adapta a seus mercados. 
 
Fico Meirelles, diretor de atendimento e planejamento de Havaianas na Almap, diz que os 
anúncios ficam numa espécie de prateleira digital e as agências contratadas em outros mercado 
só têm de informar qual deles vão utilizar. "As vezes a gente tem de fazer algumas adaptações de 
tamanho, mas a mensagem é a mesma", diz. 
 
Se centralizar no Brasil a criação da publicidade parece ser o melhor caminho, na opinião dessas 
empresas, o mesmo não vale para a compra de mídia. "Essa decisão é melhor quando tomada 
pela agência local. Ela conhece melhor do que nós a realidade de seus mercados e sabe qual meio 
vai atingir melhor o público-alvo", resume Zambelli citando o exemplo dos sauditas. "Na Arábia 
Saudita nossos anúncios estão nos cadernos de esportes dos jornais e não nas revistas femininas 
como recomenda a nossa lógica". 

 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
AGF volta à mídia e investe R$ 5 mi em nova campanha de marketing 
De São Paulo 
 
No início do segundo semestre do ano passado, a AGF Seguradora ouviu 740 pessoas, entre 
corretores de seguro e clientes seus e da concorrência, funcionários e fornecedores. Queria saber 
como sua marca era percebida pelos diversos públicos e descobriu que, apesar da imagem de 
segurança e confiabilidade, a marca AGF estava distante dos consumidores e um tanto 
envelhecida. 
 
A resposta veio em forma de uma nova campanha publicitária na qual a companhia está 
investindo R$ 5 milhões. Criada pela agência de publicidade Le Pera, a campanha terá duas fases 
- a primeira veiculada de março a maio e a segunda entre os meses de agosto e outubro com 
peças para rádio e TV, mídia impressa e outdoor. 
 
Segundo Gabriele Tischler, gestora de negócios da AGF, a meta da companhia é subir pelo menos 
duas colocações no ranking nacional das seguradoras, hoje liderado pela Bradesco - a AGF ocupa 
a oitava posição. 
 
"Claro que não contamos apenas com a campanha. Nossa estratégia de crescimento engloba 
também um conjunto de ações que envolvem estratégias de produtos, serviços e política 
comercial", diz a executiva. Segundo Gabriele, a AGF espera alcançar sua meta dentro de três 
anos. 
 
Quem também prepara nova rodada de anúncios é a Unibanco AIG que desde maio do ano 
passado acompanha o resposicionamento da marca Unibanco numa ampla campanha criada pela 
F/Nazca. 
 
De acordo com a superintendente de marketing da Unibanco AIG, Valérie Cadier Adem, a segunda 
fase da campanha da seguradora estréia em maio com anúncios para mídia eletrônica (rádio e 
TV), mídia impressa (jornais e revistas), além de mídia exterior, e terá o mesmo posicionamento 
da campanha inicial com o slogan que acompanha toda a nova comunicação da marca Unibanco 
"nem parece banco" ou, no caso, "nem parece seguradora". 
 
Valérie diz que a nova campanha terá como base o resultado de pesquisas da Federação Nacional 
das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg). "Que mostram que o que mais 
incomoda o consumidor, no caso das seguradoras, é a demora no ressarcimento em caso de 
sinistro. Vamos continuar explorando esse nosso diferencial ", diz a executiva da AIG Unibanco - 
que ocupa a quarta posição no ranking nacional das seguradoras. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 
 


