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CASES

Sutileza direta
Se antigamente as a-
ções de marketing dire-
to eram diretas demais
e de certa forma "agre-
diam" o consumidor/
cliente pela obviedade,
falta de personalização
e de qualidade visual,
atualmente as ações
de comunicação dessa
área se destacam jus-
tamente pelo contrário.
As peças falam dire-
tamente para o públi-
co-alvo, mas de forma
sutil e mais elegante.
Exploram o conceito
da marca ou serviço de
forma bem abrangente,
mas ao mesmo tempo
bem pontual no que
realmente querem a-
tingir. A personalização
dirigida é fundamental.
Muito menos táticas e
mais estratégicas, as
ações também primam
pela qualidade, seja ela
gráfica ou digital, como
se pode ver em alguns
exemplos a seguir.

Salem cria para Marisol

A Marisol, empresa do segmento
infantil de confecção, adquiriu,
recentemente, a marca Pakalolo,
voltada para o público jovem. O
desafio da Salem era reposicionar a
marca, que já contava com uma ima-
gem positiva de anos atrás entre os
consumidores, em uma nova área
de atuação e com grande concor-

rência regionalizada. Além do
objetivo de iniciar a divulgação
do novo posicionamento da
marca, a empresa fixou a meta
de formar um banco de dados
com opt-in para futuras ações
de relacionamento. A estratégia
foi usar uma Kombi batizada
de "Diz Aí Pakalolo" embalada
com o logo da marca, que pas-
sou por várias cidades brasilei-
ras fazendo blitze em pontos
de concentração do público-
alvo. Para potencializar a ação
e transformá-la em uma fer-
ramenta de formação de base
de relacionamento, a Kombi
foi equipada com um mini-
estúdio de filmagem para que
os jovens gravassem um recado
em vídeo para os amigos, que,
posteriormente, era publicado
no site da Pakalolo. Para ga-
nhar os brindes e participar do
"Diz Aí Pakalolo',' os adolescen-
tes tinham que preencher um
cadastro. A ação está integrada
a outras ações de comunicação,
como jingle, outdoor, merchan-
dising e catálogos. Mais de 2

mil vídeos foram gravados e assis-
tidos por cerca de 15 mil pessoas,
num total de 52 mil visualizações.
Outros destaques do projeto foram
a criação de uma base de dados de 5
mil nomes de interesse e a geração
de um movimento sustentável no
site da marca por meio da "viraliza-
ção" dos filmes.



Sunset cria para Associação
Beneficente Frei Luiz
O sucesso da companha, Gota
d'água que levou Ouro no Prêmio
Abemd, Ouro no Prêmio Amauta,
John Caples em Nova York e prata
no Echo Awards, se deu princi-
palmente por duas estratégias. A
primeira foi o planejamento, dife-
renciando o momento do aproach
mais oportuno e um público-alvo
mais fragilizado. Foram contatadas
duas grandes empresas distribuido-
ras de água para que o público-alvo
recebesse a mala junto com a água.
A mala direta foi manuseada junto
com o garrarão de água. Grandes
empresas permitiram que fossem
colocados folders nos bebedouros.
Por último, duas malas diretas:
uma self para os funcionários pú-
blicos e outra elaborada para em-
presários, as duas acompanhavam
um belíssimo e-mail marketing
diferenciado, que alavancou os re-
sultados. A segunda, foi a estratégia
criativa: a abordagem em primeiro
plano, pela cidadania, para chamar
atenção que não se precisa ir até
a África ou Ásia para encontrar a
miséria absoluta. Depois foi de-
senvolvido todo o conceito para
tangibilizar a sede que o povo do
semi-árido passa, juntamente com
a solução simples desse grande
problema para eles: a água.

Fábrica cria para Redecard
Com os objetivos de ativar 10% da
base selecionada para o serviço Achei-
Recheque Serasa, torná-lo percebido
como um parceiro importante para
o cliente e mostrar os diferenciais em
relação a serviços similares oferecidos
pela concorrência, a Fábrica desen-
volveu uma ação cuja primeira etapa
envolvia 40.585 estabelecimentos dos
mais variados segmentos que não
utilizam o serviço, mas efetuaram
vendas com cartões de crédito ou
débito nos três meses anteriores à
ação. Ao contrário do que acontece
em campanhas com desdobramen-
to, cada peça foi criada com "alma
própria" para ser a "cara" do ramo

de atividade e não um "desdobra-
mento" da linha criativa. Valendo-
se de histórico, foram selecionados
três ramos (alimentação, vestuário,
veículos). Seguindo modelos estatísti-
cos próprios, a base foi dividida em
partes iguais para receber malas di-
retas segmentadas e genéricas, para
teste da efetividade da comunicação
dirigida e custos envolvidos. A ação
resultou em um crescimento ime-
diato de 7,7% de clientes ativos em
relação ao mês anterior ao da ação. O
sucesso do case se deu pela superação
da meta estabelecida de 10%, em
mais 50%, com a ativação de 6.090
estabelecimentos, ou 5,1% da base;
aumento de clientes ativos, mesmo
com a queda de cheques compensa-
dos, contribuindo para um aumento

de receita no serviço Achei-Recheque
Serasa; e a estratégia ainda mostrou-
se eficaz, fortalecendo a parceria de
negócios da Redecard, viabilizando
testes que contribuirão para maior
efetividade no marketing one-to-one
e na parte financeira na segunda
etapa da campanha.

Ponto Brand cria para Arno
A Arno queria dar ênfase "aos so-
nhos" que os produtos Arno propor-
cionam aos seus consumidores. Para
tornar essa ação realidade, a Ponto
Brand desenvolveu a ação Sonhos &
Suspiros, uma campanha que uniu as
linhas Cozinha, Ventilação e Personal
Care para abranger todo o país com
materiais de merchandising e ações
em pontos de convergência. O con-

sumidor viu a marca pulverizada nas
lojas. e ainda experimentou sensa-
ções de refrescância, em ações como
o Túnel do Vento, e conforto, num
bangalô de massagem à beira-mar. A
linha cozinha foi parar na televisão.
No Concurso Culinário Jantar dos
Sonhos, os consumidores contavam
qual a receita mais gostosa feita
com produtos Arno. Merchandising
em programas culinários e materi-
ais de ponto-de-venda sustentaram
a ação que trouxe 20 selecionadas
para São Paulo. As três campeãs
mostraram suas receitas para todo o
Brasil em um programa exibido na
TV Record.
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