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IRONIA-Emcomercial daAntarctica,MaradonaentraemcampopeloBrasil, acordaassustadoepercebequebebeuguaranádemais

Empresas apelam para ações demarketing em cinemas, aviões, trens e campos de futebol

Carlos Franco

Maradonasonhaqueestájogan-
do na seleção brasileira. Canta
o hino nacional perfilado ao la-
dodeKakáeRonaldonumestá-
dio. Acorda assustado e vê, ao
lado da cabeceira da cama, vá-
rias latas do guaraná Antarcti-
ca. Chega à conclusão que está
bebendo guaraná demais . Os
brasileiros acharam graça no
anúncio criado pela Duda Pro-
paganda, os argentinos nem
tanto.
A di vulgação do filme pela

TVArgentinaprovocoupolêmi-
ca.Nofim-de-semana,Marado-
na respondeu aos críticos e dis-
se que não se arrepende de ter
gravado o comercial. “Já havia
colocado a camisa doBrasil em
1979 e em 1990”, disse o joga-
dor, referindo-se ao final de
uma partida contra a seleção
brasileirapelocampeonatoSul-
Americano sub-20 e outra pela
Copa doMundo de 1990.Mara-
dona disse que só não vestiria a
camiseta do River Plate, maior
rival do seu time, o Boca Ju-
niors.“Nãomefaçamrir”,disse
o ex-jogador.
A irreverência do filme do

Guaraná Antarctica promete
ser amarca de todas as campa-
nhasdebebidasvisandoaCopa
da Alemanha. A AmBev, dona
doguaraná,épatrocinadoraofi-
cialdaseleçãobrasileiraetêmo
direito de usar a imagem da
CBF, alémdecontratos com jo-
gadores como Ronaldo e Kaká.

Só que não colocará em campo
apenasoguaranáAntarctica.A
empresatambémestáinvestin-
do pesado na marca Brahma,
comacampanhaOlé,criadape-
laagênciaAfricaeprotagoniza-
da por Ronaldo.
Masamarcadairreverência

que está dominando os comer-
ciaisderefrigerantes–aconcor-
rente Coca-Cola segue a mes-

ma linha, foi reforçada pelo
mais novo comercial de Skol.
Criado pela agência de publici-
dade F/Nazca, mostra traves
queandameimpedemadversá-
rios do Brasil de marcar gol.
Tanto quanto a de Maradona
conseguiu o feito de virar polê-
mica.AcervejaAntarcticatam-
bémganhará campanha para a
Copa explorando o conceito

“boa”, com a atriz Juliana Paes
eohumoristaBussunda,doCas-
seta&Planeta.
A agência Almap/BBDO,

porsuavez,preparacampanha
para Pepsi. O refrigerante tem
o passe, na publicidade, dos jo-
gadores David Beckham, Ro-
berto Carlos, Raul, Ronaldinho
Gaúcho,FernandoTorreseRa-
fael van der Vaart. Essa turma

protagonizou, por exemplo, o
comercial surfe, criado pela
agência brasileira, em que exi-
biamdribles nas ondas.
O vice-presidente da Duda

Propaganda, Ricardo Braga,
diz que irreverência e humor,
na dose certa, vendem bem re-
frigerantes. Ele diz que o joga-
dor argentino não resistiu à
idéia de protagonizar o comer-

cial de Antarctica e se divertiu
muito nas filmagens realizadas
emmarço, emSãoPaulo. “A in-
tençãodecriarumfilme irreve-
rente, estrelado por Maradona
e se valendo da antiga rivalida-
de entre os dois países, surgiu
emsetembro e foi aprovada em
novembro”, diz Braga. Ele não
revela, mas fontes do mercado
afirmam que Maradona rece-
beu cachê deUS$ 150mil.
A intenção da AmBev, diz

seu gerente de Comunicação
Corporativa, Alexandre Lou-
res, é transformar o período da
Copa num segundo verão, com
picodevendasdecervejaerefri-
gerantes. As concorrentes
Schincariol e Kaiser não têm
ações específicas, embora pre-
tendam fazer alguma coisa em
pontode venda. Explica-se:Co-
ca-Cola e AmBev compraram
todas as cotas de transmissão
dos jogos noPaís.
ACoca-Cola tambémprepa-

rou campanhas irreverentes,
criadas pela McCann-Erick-
son, com promoções e brindes.
Como é patrocinadora oficial
daFifa, a empresa temos direi-
tos de usodas imagens associa-
das à Copa, como taça, masco-
tes e logomarcas. Com comer-
ciais que recorrem aos dese-
nhos de animação,massinhas e
aoapresentadorLucianoHuck,
a empresa promete distribuir
50 mil miniaturas banhadas a
ouro da taça, com certificado
daFifa até o fimdos jogos, além
demilhares delas emplástico.●
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A Sony Pictures está investin-
do pesado em publicidade em
todososmeiosde comunicação
ao redor do mundo para trans-
formaro filmeOCódigoDaVin-
ci, dirigido pelo americano Ron
Howardeinspiradonobest-sel-
ler homônimo de Dan Brown,
emdosmaiores sucessos de bi-
lheteria de todos os tempos.
A Igreja Católica tem dado

sua contribuição para alimen-
tar a expectativa em torno do
filme que será exibido na aber-
tura da 59ª edição do Festival
deCannes, nodia 17, e entra em
cartazmundialmente no dia 19.
NoBrasil, aConferênciaNacio-
nal dos Bispos, CNBB, estimu-
lou padres e bispos a condena-
remofilme–queelesnãoviram
–nasmissasrealizadasdurante
a Semana Santa.
Naterça-feira,ogovernoita-

liano anunciou a remoção de
um outdoor anunciando a es-
tréia do filme, num andaime da
igrejadeSãoPantaleão,emRo-
ma,apósreclamaçõesdoscléri-
gos. Todas essas ações acabam
dando retorno para a Sony co-
mo uma forma de publicidade
gratuita.
Estrelado por Tom Hanks,

AudreyTatou, JeanReno e Ian
McKellen, o filme e o livro rela-
tam a história de Robert Lang-
don (TomHanks) que é chama-
do ao Museu do Louvre para
desvendar o assassinato de seu
curador. Ele mergulha num
mundodesimbolismosqueo le-
va a uma sociedade secreta,
queguardaumsegredo: osdes-
cendentes dos filhos que Jesus
teria tido com a esposa, Maria
Madalena.
NoBrasil,aeditoraSextante

está preparada para um possí-
vel aumento de pedidos da pu-
blicação após o lançamento do
filme, que virou assunto entre
internautas. A Sony alimenta a
rede com trailers e bastidores
das filmagens. O livro vendeu
46milhões de cópias em todo o
mundo. ●C.F.
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Aacirrada disputa nomercado
automobilístico obriga as mon-
tadoras a buscarem alternati-
vas diferenciadas para chamar
a atenção do consumidor. Em-
bora a maioria das campanhas
ainda seja centrada empromo-
ções, muitas marcas já apelam
para espaços fora do circuito
normal de vendas e utilizam ci-
nemas, aviões, trens e campos
defutebolcomopalcosdeações
demarketing.
Quarta-feira, uma das salas

docinemadoShoppingMorum-
bi, na zona sul de SãoPaulo, vai
receber da Volkswagen quatro
confortáveispoltronas.Emcou-
ro branco, macias, reclináveis,
com espaço para bolsa, porta-
copos, saco de pipocas e celu-
lar, elas compõem o que a em-
presa chama de Espaço Fox. A
idéia é passar o slogan escolhi-
doparaoFox,decarrocompac-
to,mas espaçoso.
Em abril, as poltronas esta-

vam no cinema Reserva Cultu-
ral, na avenida Paulista, centro
da capital. Segundo a direção
do cinema, havia certa corrida
para garantir vaga nas poltro-
nas privilegiadas. Embora só
quatro pessoas consigam usu-
fruirdoconforto, todoopúblico
da sala assiste ao filme da cam-
panha domodelo.
“É uma ação de sustentação

do produto, que foi lançado em
2003ehojeéocarromaisvendi-
do em São Paulo”, diz Marcelo
Olival,gerentedevendasemar-
keting da Volkswagen. Atual-
mente, o modelo já tem duas
versões,aesportivaCrossFoxe
a recém-lançada van Space-
Fox, cuja campanha publicitá-
ria de vendas começou neste
fim de semana.
No segmento de caminhões,

aVolksoptouporumaaçãonos
vôos da TAM, com o sorteio de
miniaturasdomaisnovoprodu-
to, o Constellation Titan Trac-
tor,comcabineleito.Atédomin-
go, aempresavaidistribuir 720
miniaturas em sorteios feitos
pelos comissários. Nas bande-
jasdealimentosháfotosdopro-
duto e uma frase provocativa:
“O que um anúncio de cami-
nhão está fazendo num avião?
Dando a você uma idéia de co-
mo nossa cabine está acima da
concorrência”.
A montadora informa que a

intençãoéatingir o empresário
de transportes que viaja cons-
tantementepeloBrasil.Opróxi-
mo passo é iniciar a venda das
miniaturas nas concessioná-
rias damarca.
Desde a semana passada,

trensdalinhaOsasco-Jurubatu-
ba da Companhia Paulista de
TrensMetropolitanos (CPTM)
estão “envelopados” com fotos
e a campanha da edição espe-
cial do Xsara Picasso Seleção.
Opúblicoalvonãoénecessaria-
mente o usuário, mas pessoas
que vêem os vagões passarem,

principalmente as que circu-
lam pela avenida Nações Uni-
das, eixo empresarial da cida-
de. “Quem fica parado em en-
garrafamentos também pode
aproveitar para ver algo dife-
rente”,diz adiretorademarke-
tingdaCitroën,NíveaFerrado-
saMorato.
As estampas ficarão em três

trensatéo fimdaCopadoMun-
do,emjulho.Ogerenteadminis-
trativo de Patrimônio da
CPTM,AlceuSegamarchi, res-
saltaquea linhatransportadia-
riamente 90 mil pessoas e con-
centraosusuáriosdemelhorní-
vel social da ferrovia.
A Toyota, patrocinadora da

Copa Libertadores, aproveita
todos os jogos do campeonato
para expor no gramado o sedã
Corolla, fabricado no Brasil e a

picape Hilux, feita na Argenti-
na,aexemplodoqueocorreuna
última quarta-feira na partida
entre Corinthians e River Pla-
te, realizada emBuenos Aires.
Para os jogos realizados em

São Paulo, as 15 revendas da
marca selecionam clientes pa-
ra assistir às partidas em área
VIP. Só neste ano já foramcon-
vidadas 800 pessoas e umnovo
grupo será selecionado para o
jogo desta quarta-feira entre
São Paulo e Palmeiras no está-
dio doMorumbi.
Também aproveitando a li-

gaçãodobrasileirocomdofute-
bol,aVolkswagenlançanospró-
ximos dias o Bolão da Copa.
Qualquer pessoa pode acessar
o site da empresa na internet e
fazer sua aposta para todos os
jogos do mundial. Quem fizer
maispontosganharáumGolCo-
pa,asérieespecialdamarcapa-
ra o campeonato.
Outraaçãoiniciadanasema-

napassadaéavisitaàfábricade
SãoBernardo,noABCpaulista,
paraconheceralinhademonta-
gem e ver de perto o SpaceFox,
produzido na Argentina. Em

média, são convidados de 30
a40 clientes por visita.
“É uma forma de aproxi-

maropúblicodamarcaeapre-
sentar novos produtos, que
podem ser a futura compra
doconsumidor”, dizOlival.
Nabuscadeaçõesdiferen-

ciadas, a Citroën – que diz
não ter verba tão grande co-
mo as concorrentes para
campanhas publicitárias –,
tem realizado atividades co-
moaulasdeculináriaedegus-
tação de champanhe para
gruposque, depois, recebem
modelos da marca para tes-
tardurante o fimde semana.
Recentemente, a monta-

dora fez parceria com a pro-
duçãodapeçaO fantasmada
Ópera, em cartaz no Teatro
Abril,eoPicassoSeleçãofica
exposto na entrada do tea-
tro, além de ser emprestado
para transporte do elenco.
“Também fechamos parce-
ria com o estacionamento
emfrenteaoteatroeocliente
que chega com qualquer Ci-
troënnão paga para deixar o
carro”, informaNivea. ●

Antarctica veste camisa da seleção do Brasil emMaradona e provoca polêmica entre os argentinos
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