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Nada de craques do futebol. As estrelas da campanha da Nova Schin (Grupo Schincariol) para 
a Copa do Mundo são os elefantes, símbolos da Costa do Marfim. Trata-se da primeira 
campanha totalmente desenvolvida pela Famiglia, agência de Átila Francucci, que conquistou a 
conta da cerveja em fevereiro passado. A comunicação parte da premissa que de que o Brasil 
levará a taça do mundial e estimula a torcida pela seleção africana como vice-campeã.  
 
"Haveria naturalmente uma torcida simpática à Costa do Marfim", diz Francucci, ao acrescentar 
que quando a Argentina jogou com Camarões as atenções também se voltaram para aquela 
seleção. Esta é a primeira vez que a Nova Schin faz uma campanha associada ao mundial. A 
cerveja - que detém 13,4% de participação atrás da Skol e Brahma (AmBev), segundo a AC 
Nielsen - foi lançada em 2003, com uma comunicação desenvolvida justamente por Francucci, 
quando era diretor de criação da Fischer América.  
 
O publicitário explica que entre os fatores que determinaram a escolha pela Costa do Marfim 
está o grupo do time africano, que tem entre seus adversários a Argentina e Holanda. "A 
escolha por uma seleção deste grupo faz parte da estratégia de comunicação porque os jogos 
estarão entre os mais vistos", comenta o criativo. Além disso, o fato deste ser o primeiro 
mundial da Costa do Marfim também foi fundamental. Francucci diz ainda que outros times 
africanos foram cotados, mas não existiam argumentos visuais suficientes.  
 
O primeiro filme, que entrou no ar no domingo, mostra os elefantes jogando futebol. O 
comercial foi rodado na Tailândia, onde esses animais são atração. Paralelamente, a ação 
publicitária é composta por mídia exterior, impressa, rádio e internet. "O formato de mídia em 
época de Copa é voltado para os patrocinadores. A compra de mídia fica mais difícil", afirma 
Francucci, complementando que justamente por isso a ação é reforçada na internet e em 
intervenções urbanas que remetem ao site da campanha.  
 
"A intenção é reforçar um atributo que a marca já têm, que é ser simpática", afirma o 
publicitário. Para Francucci, características como a irreverência e ironia são comuns em marcas 
jovens. "A comunicação traz uma mensagem inusitada, uma certa provocação à mesmice", diz 
o sócio da Famiglia, Fernando Nobre. A etapa inicial da campanha vai até o fim da primeira 
fase do mundial. Outros três filmes estão preparados e vão ao ar de acordo com o 
desempenho do time africano.  
 
A ação publicitária para a Copa do Mundo servirá como aprendizagem para a agência de Átila 
Francucci, que colocará no ar uma nova campanha da cerveja nos próximos meses. A verba de 
mídia do Grupo Schincariol somou R$ 73,4 milhões em 2005. O montante é 15% inferior ao 
registrado no ano anterior. Hoje, Nova Schin é a principal conta da Famiglia, que iniciou suas 
atividades em fevereiro, tendo como sócios Francucci, Fernando Nobre e o economista 
Francisco Petros. Nos 12 meses primeiros meses de operações, a agência prevê faturamento 
bruto entre R$ 90 milhões e R$ 100 milhões.  
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