
estudos ipsos-m&m

Assolan lava mais branco
Campanha da esponja de aço é a mais eficaz do mês de janeiro

A campanha da África para a
esponja de aço Assolan foi con-
siderada a mais eficaz do mês,
de acordo com a pesquisa de
eficácia publicitária realizada
pelo Instituto Ipsos-ASI e publi-
cada com exclusividade por
Meio & Mensagem.

Para chegar à campanha mais
eficaz são analisados os desem-
penhos de comerciais veiculados
em TV, selecionados a partir de
levantamento que indica quais os
que tiveram maior variação de
lembrança no período.

Na última rodada, além da
ação vencedora foram analisa-
dos os filmes "Aperte o play", da
Duda Propaganda para o lança-
mento do guaraná Zon, da An-
tarctica, e dois comerciais da
operadora de telefonia celular
Claro: um da AlmapBBDO ("Cla-
ro cobertura", no qual as boli-
nhas vermelhas que são a marca
da empresa "passeiam" sobre
vários lugares e pessoas) e outro
da F/Nazca S&S ("Click", para
divulgar uma promoção).

Segundo a Ipsos-ASI, para um

comercial ser considerado eficaz
precisa ter a capacidade de des-
tacar-se e chamar a atenção do
consumidor, além de transmitir
uma mensagem diferenciadora e
relevante, gerando boa disposi-
ção de compra do produto e for-
ça para a marca. A campanha de
Assolan mostrou ser a mais efi-
caz por atingir maiores índices
em impacto e construção de equi-
ty (força) da marca.

Nos filmes "China" e "Mun-
do", a marca Assolan foi compa-
rada ao crescimento da China e às

Filme da Assolan apresentou idéia capaz de diferenciar a marca das demais da categoria

rápidas mudanças tecnológicas
em andamento, como a substitui-
ção das câmeras fotográficas tra-
dicionais por digitais e do video-

cassete pelo DVD.
A idéia de fazer uma alusão

sobre a trajetória da Assolan nos
últimos anos com acontecimen-
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tos recentes e marcantes da his-
tória, mostrando que a marca
cresceu e está conquistando cada
vez mais os consumidores, fez
com que a atenção gerada fosse
suficientemente forte para ser cor-
retamente transferida para a mar-
ca (brand linkage), fato melhor
percebido entre as mulheres com
maior faixa etária.

Assim, a investida avaliada
cumpre sua primeira tarefa: supe-
rou significativamente a norma
do banco de dados da Ipsos-ASI
em impacto efetivo, atingindo a
norma em visibilidade e superan-
do-a em associação com a marca.

A segunda tarefa de uma pro-
paganda eficaz é construir equity
e incentivar a compra. Além de
gerar impacto, a campanha de
Assolan também demonstrou
conteúdos relevantes na mensa-
gem compreendida pelos consu-
midores, cuja idéia possibilitou
ao público diferenciar a marca
das demais da categoria.

A ação, portanto, supera signi-
ficativamente a norma em diferen-
ciação e relevância, fortalecendo o
equity da marca anunciada. Além
disso, a força da mensagem trans-
mitida foi capaz de gerar forte in-
tenção de compra, cuja persuasão
supera a norma principalmente
por ser apoiada por um tema rele-
vante aos consumidores.
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