
BELEZA E IMPACTO -

Novo suporte promo-

cional chega a nove

milhões de paulistanos

Embalagens do alimento debutam como nova mídia para propaganda

cidade de São Paulo, conhecida
como uma das capitais mundiais
da gastronomia, tem mais de 7 000
pizzarias que entregam 45 840

pizzas por hora. Graças à parceria entre o
empresário brasileiro Bernardo Klabin
e o Grupo Tubus, de Portugal, sur-
ge dentro desse mercado a empre-
sa OneMídia, que representa no
Brasil a idéia de vender publici-
dade em caixas de pizza.

A novidade chega aqui seis
anos depois de ser lançada na Europa.
A primeira campanha da PizzBoxx foi fei-
ta em 1999 para o programa Big Brother, da
TV alemã RTL2. Desde então, marcas como
Sony e Esso têm utilizado a estratégia.

Empresas brasileiras de qualquer área po-
derão estampar anúncios de produtos e
serviços nas caixas e oferecê-las gratuitamen-
te às pizzarias, que reduzem custos. Até ago-
ra, foram firmados acordos com 2 000 estabe-
lecimentos da Grande São Paulo, com inter-
mediação feita pela OneMídia. As
agências de publicidade também
têm sido muito receptivas à idéia.

A Klabin nada tem a ver com o
negócio. "Ela é fornecedora".
esclarece Klabin. "Trabalhamos
com algumas gráficas e pedimos que
elas utilizem papel Klabin, pela alta
qualidade, por serem de reflorestamento".

O alto impacto deste tipo de propaganda
se deve ao fato de ela chegar diretamente à
casa do público-alvo em um momento em que
ele está muito receptivo. Da entrega à última
mordida, a caixa fica, em média, 20 minutos
em exposição direta com o consumidor.

Outra vantagem é a possibilidade de se fa-
zer campanhas temporárias e segmentadas.
Para isso, foi encomendado um estudo de
mercado à empresa de consultoria VMBC, CDs, vales e cupons para concursos.

Boxx no Brasil consumiu 700 000 reais. A
previsão inicial é de que 2,8 milhões de cai-
xas sejam distribuídas por mês, a partir de fe-
vereiro, atingindo cerca de 9 milhões de pes-
soas. Depois, o sistema será expandido para
capitais como Rio de Janeiro e Porto Alegre,
e poderão ser desenvolvidas campanhas espe-
ciais com sampling nas caixas - brindes como

A primeira fase de implantação da Pizz-
aconteceu com este papel, use Clorox."

"Se acontecer com sua roupa o que
do produto, acompanhada do texto:

lada para o consumidor a imagem
xa faziam com que fosse reve-

embalagens um papel espe-
cial impresso com tinta UV.
O calor e a umidade da cai-

introduzir entre pizzas e suas
zou, para o alvejante Clorox, a idéia de

No Brasil, entretanto, já apareceram ou-
tras ações publicitárias que aproveitaram o
suporte. No ano passado, a DM9DDB utili-

já que a legislação não permite o contato de
alimentos com papel reciclado. O processo de
fabricação é protegido internacionalmente.

com 4 a 6 cores e revestimento em verniz
com protetor próprio. O papel cartão canela-
do é produzido com 100% de fibras virgens,

sões de 38cm X 38cm, é feita em off-set

como redes de fast-food".
A impressão da caixa, com dimen-

concorrerão com as pizzarias -

das embalagens. Segundo
Klabin, "100% das campanhas
terão motivos alegres, e nunca

dia aposta no impacto e na beleza
Para conquistar este público, a OneMí-

que recolheu o perfil por amostragem dos
consumidores de pizza delivery e take-away
de São Paulo. Descobriu-se, por exemplo,
que 50% deles têm entre 10 e 29 anos.


