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Se alguns publicitários dão como certo o hexacampeonato da Seleção Brasileira, outros preferem 
então apostar na escolha do vice da Copa da Alemanha.  
 
Assim, a Costa do Marfim é a aposta da cerveja Nova Schin , que desde a semana passada atiçou 
a curiosidade de paulistanos, recifenses e salvadorenses com outdoors convocando a torcida pelo 
time. Os anúncios da agência Famiglia começaram a ser veiculados ontem e prometem organizar 
a “torcida desorganizada” do estreante em Copa que tem seus jogadores conhecidos como 
elefantes. As peças irão explorar a figura do paquiderme e um hotsite está no ar 
(www.elefanaticos.com.br). O mote será “Nova Schin. Com o Brasil até o fim. E até onde der com 
a Costa do Marfim”.  
 
O primeiro filme mostra elefantes jogando bola e marcando vários gols. Nada de montagens ou 
efeitos especiais. Os animais são uma atração na Tailândia e a produtora AD Studio captou cerca 
de 30 minutos de imagens que serão usadas em outros filmes. Três já estão preparados, mas 
dependem do desempenho da seleção africana.  
 
Os outdoors irão chamar para os jogos da Costa do Marfim. O primeiro será contra a Argentina, 
neste sábado. “Optamos por trabalhar a marca durante a Copa de uma maneira diferente, leve e 
descontraída aproveitando a imagem de simpatia que a Nova Schin tem com o consumidor”, diz 
Átila Francucci, sócio e diretor de criação da Famiglia. Segundo ele, a torcida pelo estreante seria 
natural, a exemplo do Mundial de 1990, quando os brasileiros acompanharam Camarões contra a 
Argentina. 
 
Estão programadas blitzes nos principais bares de São Paulo com a distribuição de brindes. 
Também haverá spots de rádio. “É uma provocação contra a mesmice desse cenário ufanista que 
está em toda a mídia”, diz Francucci. 
 
Esta é a 1ª campanha da Famiglia para a cerveja, que era atendida pela Fischer . Está prevista 
para o 2º semestre uma campanha que trabalhe mais fortemente a marca. A agência não elegeu 
um plano B caso a seleção de Costa do Marfim seja eliminada nesta primeira fase. Os publicitários 
não responderam o que fazer no caso de vitória da Costa do Marfim sobre a favorita Seleção 
Canarinho. Cabe a pergunta: se isso acontecer, o que seria da Nova Schin? 
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