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Making of

Marca de limpadores Cif, da
Unilever, vai fazer a manuten-
ção do Cristo Redentor até 2014

FAXINA

Fernanda Lima ‘plus size’

● Aproveitando a chegada da
Copa do Mundo, a Sony lançou
um ‘home theater’ que vem com
um recurso destinado especial-
mente aos espectadores avessos
à voz do locutor. Indicada no con-
trole remoto pelo botão “torci-
da”, a função retira a voz do nar-
rador e amplia o som ambiente
do estádio. O recurso foi resulta-
do de um estudo feito durante 18
meses por engenheiros japone-

ses no Brasil, segundo o gerente
de comunicação e marketing da
Sony, Luciano Bottura. “Aluga-
mos o estádio do Morumbi e fo-
mos ao Pacaembu para fazer vá-
rios testes de áudio. Tudo pen-
sando em desenvolver esse ‘ho-
me theater’ para a Copa.”

A marca japonesa, assim co-
mo a LG, também aposta na reso-
lução 4K de suas “smart” TVs
para atrair o consumidor. Esse
tipo de TV apresenta imagens
com definição quatro vezes
maior que uma Full HD. São re-
cursos que a Sony tenta destacar
nas campanhas cujo mote é “Vi-
va a Copa da sua vida”.

Filme criado pelas agências Borghi Lowe e Cross
Networking relaciona a preservação do monumento
com os cuidados que cada um deve ter com sua casa

Fernando Scheller

A campanha Donti Révi Caspa
para o xampu Head & Shoul-
ders, que se valeu do deficien-
te inglês do técnico de fute-
bol Joel Santana para fazer
graça, virou febre na internet
na semana passada, angarian-
do, em menos de quatro dias
no ar, cerca de 4 milhões de
visualizações no YouTube.
O episódio faz parte de uma
série para a web criada pela
agência África, do grupo
ABC, para a marca da multi-
nacional americana Procter
& Gamble.

Segundo o diretor de cria-
ção da agência, Sérgio Gordi-
lho, a ideia é aproximar o con-
sumidor da marca, que tem
pronúncia difícil. “O objetivo
é que a pessoa tenha coragem
de pedir o produto, mesmo
que não saiba como pronun-
ciar o nome”, diz o publicitá-
rio. A ideia é que outros ví-

deos semelhantes sejam lança-
dos na web nas próximas sema-
nas.Santana pode voltar a apare-
cer, mas outras situações, com
outros personagens, também
devem ser criadas, segundo Gor-
dilho. A exemplo do que ocor-
reuno primeirocapítulo, ascam-
panhas devem ser lançadas no
canal da P&G no site de vídeos.

A capacidade da internet de
fazer com que alguns conteú-
dos virem febre é a aposta da
varejista online de móveis e de-
coração Mobly para seu canal
de vídeos Teste do Sofá. A campa-

nha terá 18 episódios quinze-
nais estrelados pela humorista
e atriz Tatá Werneck, ex-MTV,
que hoje interpreta a “pirigue-
te” Valdirene da novela das 21h
da Globo, Amor à Vida.

A humorista foi contratada
para criar esquetes temáticos,
com cerca de três minutos de
duração, sobre um tema especí-
fico: as dificuldades que as pes-
soas encontram quando resol-
vem comprar móveis em lojas
físicas. Os primeiros três episó-
dios já foram gravados, segun-
do Nelsinho Botega, diretor de

criação da VML, agência do gru-
po Newcomm responsável pela
criação do conteúdo.

O objetivo é que os vídeos
com Tatá Werneck sejam exibi-
dos até o fim do ano – um novo
conteúdo será postado no canal
criado pela Mobly no You Tube
quinzenalmente, sempre às
quartas-feiras, às 10h. O mode-
lo é bem parecido com o do ca-
nal Porta dos Fundos, precursor
no Brasil das séries de humor
no YouTube. “Queremos criar
um conteúdo de marca relevan-
te. É importante para nós que as

pessoas esperem pelo próximo
episódio e corram para ver o no-
vo vídeo assim que ele for posta-
do”, explica Botega. Para pro-
mover o Teste do Sofá, a Mobly
vai usar uma chamada em seu
site de vendas. E espera que a
propaganda “boca a boca” aju-
de a tornar os vídeos cada vez
mais populares. O primeiro es-
quete angariou cerca de 80 mil
visualizações desde sua publica-
ção, na quarta-feira.

O executivo da VML diz que a
internet também pode ser uma
opção para reduzir custos de

produção com filmes publici-
tários para clientes de menor
porte, como a Mobly. A loja
de móveis e decoração onli-
ne foi fundada por três brasi-
leiros a partir de um investi-
mento do fundo alemão Roc-
ket Internet. A empresa fatu-
rou R$ 180 milhões no ano
passado.

Conteúdos de marca. As ini-
ciativas da P&G e da Mobly
estão antenadas com a ten-
dência internacional de as
marcas se posicionarem co-
mo produtoras de conteúdo,
e não só de propaganda. No
mais recente Cannes Lions
Festival Internacional de
Criatividade, em junho, as pe-
ças mais premiadas eram pro-
postas de entretenimento re-
lacionadas ao negócio de
grandes companhias.

Éocasoda campanha Retra-
tos da Beleza Real, da Dove,
que ganhou Grand Prix da ca-
tegoria Titanium, a mais im-
portante do evento. A campa-
nha, criada pela Ogilvy Brasil,
mostrava um especialista em
retratos falados desenhando
diferentes mulheres com ba-
se em instruções de outras
pessoas e delas próprias.

CAMPANHA

Marcas investem em séries de humor para web

A nova campanha da margari-
na Delícia, marca da Bunge
Brasil, retoma o mote Momen-
to Delícia. O filme, que es-
treará na TV no dia 1º de agos-
to, mostra três vendedoras

que, ao atender Fernanda Lima
em uma loja de roupas, testemu-
nham o momento em que a mo-
delo e atriz pede uma calça de
tamanho maior.

Criada pela agência Lew’Lara\

TBWA, a campanha busca con-
versar com a mulher comum –
por isso, a protagonista do fil-
me não é Fernanda Lima, mas
sim as atrizes que interpretam
as vendedoras.

O principal desafio da produ-
ção, segundo a agência, foi a es-
colha do elenco. Originalmen-

te, as atrizes teriam funções
diferentes, mas a improvisa-
ção entre elas mudou o rotei-
ro, que passou a priorizar as
cenas com as três persona-
gens interagindo.

O comercial foi filmado
em São Paulo, na Vila Madale-
na. / F.S.
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Para as
fabricantes
de TV, a Copa
já começou
A um ano do mundial, empresas travam
guerra de marketing para atrair clientes

FOTOS DIVULGAÇÃO

Bianca Pinto Lima
Nayara Fraga

A 325 dias da Copa do Mun-
do, um dos eventos esporti-
vos que mais impulsionam
a venda de televisões no
mundo, as empresas do se-
tor travam uma batalha no
campo do marketing. Os nú-
meros da última edição, rea-
lizada na África do Sul em
2010, justificam a corrida
para atrair consumidores.

No segundo trimestre da-
quele ano, foram vendidos
no Brasil 52% mais apare-
lhos do que nos três meses
anteriores – o maior pico en-
tre 2009 e 2011, segundo a
consultoria GfK. Agora,
com a realização do evento
no País, as perspectivas são
ainda mais ambiciosas.

Para vender as TVs super-
potentes (que têm recursos
cada vez mais parecidos
com os vistos em filmes de
ficção), as marcas estão in-
vestindo em campanhas vul-
tosas. O uso da imagem de
celebridades e craques do fu-
tebol, como Neymar e Gan-
so, é a principal tática para
transmitir a mensagem da
TV inovadora e veloz.

Os valores investidos nas

ações de marketing não são re-
velados pelas companhias.
Mas a aposta da Sony, patroci-
nadora oficial da Copa, dá a di-
mensão do empenho do setor.
A japonesa dobrou o valor des-
tinado à divulgação de seus
aparelhos em 2013 em relação
ao ano anterior. O aporte faz
parte do seu plano de investi-
mentos de R$ 500 milhões no
Brasil para o período entre
2012 e 2014.

A aposta da empresa é no no-
vo momento em que se encon-
tra o consumidor brasileiro, ca-
da vez mais conectado e em
busca de interação – um refle-
xo do uso intenso das redes so-
ciais. Se em 2010 a grande mu-
dança foi a transição da TV de
tubo para a de tela plana, ago-
ra a busca é por imagem de ci-
nema em telas mais finas do
que um iPhone 5. Conexão à in-
ternet também tornou-se uma
exigência. Já neste ano essas
TVs (chamadas de conectadas
ou inteligentes) deverão repre-
sentar 60% dos 15 milhões de
aparelhos vendidos pela indús-
tria no varejo, segundo a Ele-
tros, que representa os fabri-
cantes de eletrônicos.

A Panasonic, que assim co-
mo a Sony luta contra a forte
concorrência das sul-coreanas,

pretende garantir sua fatia
com a ajuda de Neymar. A em-
presa renovou na semana pas-
sada o contrato global de publi-
cidade com o atacante, consi-
derado pela revista SportsPro o
esportista que mais tem poten-

cial de gerar ganhos para uma
marca no mundo.

“Descobrimos que a marca
Panasonic transmitia confian-
ça, mas era vista como conser-
vadora. Então reforçamos a
imagem de juventude e veloci-

dade”, diz o diretor de comuni-
cação da Panasonic, Takumi
Kajisha, ao explicar por que a
empresa escolheu o jogador
brasileiro. O executivo afirma
que desde 2010, quando foi as-
sinado o primeiro contrato
com o craque, o índice de pre-
ferência pela marca triplicou
no Brasil.

Futebol. Já a Samsung esco-
lheu Ganso como garoto-pro-
paganda. Além de ser a estrela
nos anúncios, o perfil oficial
do jogador no Twitter é acom-
panhado do nome da empresa
(@SamsungPHGanso). O in-
vestimento está em linha com
a estratégia global da compa-
nhia, que gastou mais com
marketing no ano passado do
que com inovação: foram US$
11,6 bilhões – US$ 1,3 bilhão a
mais do que o destinado a pes-
quisa e desenvolvimento.

A imagem do jogador fisga o
consumidor. O passo seguinte
é ensinar o que fazem as TVs

do tipo “smart”. Segundo a
Samsung, nos pontos de
venda, há consultores para
explicar os inúmeros recur-
sos das televisões, que hoje
funcionam praticamente co-
mo computadores.

O diretor de negócios da
GfK, Alex Ivanov, acredita
que essa dificuldade, no en-
tanto, tende a ser minimiza-
da. “Muitos dos recursos
dessas novas TVs são seme-
lhantes aos dos smartpho-
nes, cada vez mais presen-
tes na vida do brasileiro.”

A LG, líder no mercado
nacional de TVs, com 28,8%
de participação, procurou
justamente educar os consu-
midores em sua última cam-
panha. Uma das peças mos-
tra que a comemoração de
um gol com uma “smart”
TV é diferente: você grita
“goool” e automaticamente
a mensagem aparece na te-
la. Aí é só compartilhar com
os amigos nas redes sociais.

No Cristo Para produto de limpeza
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Para mulher. Na loja, apresentadora pede calça maior

Recurso corta voz
do narrador e deixa
o som da torcida

Garoto-propaganda. Takumi Kajisha, da Panasonic, e Neymar na renovação do contrato de publicidade com o jogador

Recado. ‘You ar a véri mutchi caspa man’, diz Joel no vídeo ‘Dê o fora’. Tatá Werneck demite funcionário ‘fofo demais’

Campanha da Head &
Shoulders, com Joel
Santana, e da Mobly,
com Tatá Werneck,
terão mais episódios
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