
Em busca das grandes idéias 
Conceitos marcantes e novas tecnologias são a chave da renovação do mercado promocional brasileiro 
RENATA BATDCHIO 

Vamos falar de um mercado 
de R$ 9,9 bilhões e que, segundo 
dados da Associação de Marketing 
Promocional (Ampro), representa 
43% do total de investimentos em 
comunicação e marketing no Bra
sil. Um negócio que no passado era 
visto com certo desprezo, mas que 
brigou e conquistou seu lugar ao 
sol. Hoje conta com profissionais 
de alto nível e é tido como uma 
importante ferramenta no plane
jamento estratégico de qualquer 
marca. O marketing promocional 
cresceu, profissionalizou-se e até 
ganhou, há dois anos, um prêmio 
específico no Festival de Cannes. 
O avanço de novas tecnologias e 
a integração de diversas discipli
nas do marketing têm levado os 
profissionais de promoção a se 
perguntar: até onde podemos ir e 
quais são os caminhos? 

"Será que o ideal seria vender 
idéias?", questiona Alessandro 
Alves, vice-presidente de criação 
da agência Mood. Guto Araki, di
retor de criação da Ponto Brand 
Promotion, também faz parte da 
turma que aposta todas as suas 
fichas em uma boa idéia. "É a big 

idea que faz a diferença. Não 
interessa quais foram os canais 
que a colocaram em evidência, o 
importante é ter essa idéia valo
rizada de forma que ela caia no 
gosto das pessoas", resume. 

Vivemos um mundo tão cheio 
de mudanças que o espaço físico 
está deixando de ser impor
tante. E o "estar conectado" é 
o que mais vale, já que, hoje, 
quem dita regras é uma pessoa 
só: o consumidor. Isso significa 
que as agências antenadas com 
os movimentos de vanguarda 
deixaram de ter disciplinas para 
adotar maneiras de pensar mais 
abrangentes. "As fronteiras entre 
as mídias estão muito diluídas, e 
isso só está acontecendo porque 
o consumidor age assim, pois ele 
está se comportando de manei
ra mais abrangente perante as 
mídias", explica Mentor Muniz 
Neto, vice-presidente de criação 
da Bullet. Ele ressalta que as 
pessoas vêem televisão com o 
notebook ali do lado, no segundo 
seguinte recebem uma mensa
gem no celular e assim por diante. 
Os anunciantes estão ficando 

Lançamento do Citroen C4 Pallas: suposta queda de asteróide virou notícia na mídia 

cansados de conviver com um 
modelo de trabalho pelo qual eles 
contratam uma agência que co
ordena a comunicação como um 
todo. "Cada vez mais os clientes 
percebem que existem diversas 
agências oferecendo um conjunto 
de alternativas para fazer a sua 
comunicação aparecer no radar 
do consumidor", garante Neto. 

SIMPLES E EFICAZ 
O que está muito claro é que 

acabou aquela história de querer 
impor conceitos ou moldar a opi
nião do consumidor. Hoje, com 
o acesso fácil a qualquer tipo de 
informação, a verdade e a trans
parência tornaram-se palavras 
de ordem. "Cabe a nós gerenciar 
as opiniões do consumidor e não 

impor, como acontecia no passa
do", diz Neto. "Eu sei que é meio 
estranho dizer isso, mas o jeito 
certo de agir é interferir sem ser 
promocional", admite Alves, da 
Mood. "A boa idéia é a que melhor 
engaja a marca com o consumi
dor, ou seja, é aquela que cria 
uma conexão emocional entre 
os dois", pondera Geraldo Rocha 
Azevedo, presidente de soluções 
integradas da Neogama/BBH. 

"O sucesso está garantido 
para aqueles que conseguem 
criar promoções que instiguem 
o consumidor", acredita Renato 
Borges, diretor de criação da 
agência Power, ao ressaltar que, 
quanto mais inusitado for o tra
balho, mais bem aceito ele será. 
"Ser simples, porém impactante, 
é a receita para o sucesso em 
ações promocionais", emenda 
Andréa Galasso, diretora geral 
da BVFerraz Full Promotion. 

O case que faturou o Grand 
Prix do Promo Lions, em Can-
nes, criado pela TBWAWhybin 
Auckland, da Nova Zelândia, 
para a Adidas, chamou a atenção 
pelo fato de que uma série limita
da de pôsteres do time de rúgbi 
nacional continha o sangue dos 
jogadores na tinta de impressão. 
Na Alemanha, a marca de sabão 
em pó Ariel apostou em uma 
ação simples, mas eficiente. Em 
uma avenida supermovimenta-
da, trocaram a luz de apenas um 
poste por uma iluminação bem 
mais forte. O poste acomodava 
um simples cartaz da marca 
Ariel. Essa ação exemplifica a 
questão que muitos discutem 



sobre mensuração de resulta
dos. É claro que um trabalho 
desse tipo não possibilita medir 
o quanto o consumidor comprou 
mais Ariel, mas, como destaca 
Guto Araki, "o importante é que 
isso é o estopim de um buzz, ou 
seja, uma informação que será 
disseminada boca a boca entre 
as pessoas impactadas". 

No Brasil, também há bons 
exemplos de campanhas que 
conseguem atrair a atenção do 
consumidor com simplicidade, 
mas com aquele quê essencial 
nas promoções, que é o enga
jamento. A Bullet desenvolveu 
uma ação para a Mizuno durante 
as maratonas municipais. Quase 
todos os corredores que estavam 
usando o tênis da marca, identi
ficados pelas fichas de inscrição 
da prova, foram fotografados, 

seguida, eles receberam uma 
multa de trânsito por excesso de 

•cidade — que, na realidade, 
era um cupom promocional com 
desconto especial para compra 
de outro par de Mizuno. 

O Banco Real, por exemplo, 
teve seu nome divulgado de 
forma espontânea durante o 
Jornal Nacional, em matéria 
sobre a última edição do São 
Paulo Fashion Week. "A Fátima 

Bernardes (apresentadora^) 
abriu a matéria sobre o evento 
com o nosso copo na mão", fes
teja Alves, da Mood. A agência 
desenvolveu uma ação simples e 
de baixo custo. "Nós entregamos 
um copo só com um pouquinho 
de água dentro. Escrevemos na 
embalagem 'essa quantidade de 
água é uma tendência que está 
fora de moda', e conseguimos 
fazer o maior barulho!", conta. 

Uma recente ação promo
cional que merece destaque foi 
criada pela Banco de Eventos 
para lançar o novo modelo da 
Citroen, o CA Pallas. Uma notí
cia sobre uma possível colisão 
entre um enorme asteróide 
com a Terra foi inserida nos 
portais Uol, iG e Estadão em 
uma madrugada de domingo 
para segunda-feira e, segundo o 
planejamento da agência, seria 
retirada naquela tarde. O texto 
dizia "Asteróide Pallas poderá 
se chocar com a Terra em 2007". 
No pé da notícia estava o site 
do fictício observatório de as-
teróides, que era citado como a 
fonte de informação da colisão. 
"Por volta das 10h30 já tínha
mos registrado mais de 110 mil 
acessos, o que nos levou a reti
rar a peça antes do previsto", 

Prédio usado para o Skol Beats: na batida da música eletrônica 

declara Fábio Brandão, diretor 
de criação da empresa. 

A notícia não apenas atingiu 
alguns dos principais blogs como 
teve impacto em portais como iG 
e Terra e também em emissoras de 
rádio e nas revistas de circulação 
nacional Época e Exame. Através 
dessa estratégia de marketing vi-
ral ativou-se um concurso cultural 
por meio do qual cerca de 40 mil 
pessoas acessaram o hotsite do 
lançamento. "Aproveitamos a 
coincidência do nome de nosso 
novo produto com o asteróide 
e aguçamos a curiosidade das 
pessoas para que, apesar de 
estaxem cieíites de se tratar 
de uma forma de publicidade, 

entrassem no site em busca de 
informações sobre a misteriosa 
ação promocional", diz Brandão. 

O Skol Beats, considerado um 
dos maiores eventos de música 
eletrônica do mundo e criador de 
tendências, conseguiu transportar 
essa imagem para a marca. Ao 
todo, mais de 60 mil pessoas de 
todo o País assistiram a cerca de 
20 horas de programação inin
terruptas. A essência do evento, 
que foi marcado por uma ampla 
campanha promocional criada 
pela BWerraz, é mostrar ao seu 
público o que há de mais moderno 
no universo da conectividade e 
da teca.alogja. O case "Skol Beats 
2006" foi premiado como Melhor 

Campanha Gerando Fidelidade à 
Marca na edição do ano passado 
do Ampro Globe Awards. Além da 
mídia tradicional, a agência utilizou 
diversas outras formas de comuni
cação para divulgar o evento. 

O site Skol Beats Tendências 
firmou-se como um canal de 
comunicação entre a Skol e seu 
público, já que ele fornece todas 
as informações sobre o evento. 
Outra promoção simples foi a 
utilização do próprio público-
alvo como divulgador. Quem 
mandasse o maior número de 
e-mails para seus contatos infor
mando sobre o Skol Beats ganha
va dez ingressos para a área vip, 
dez camisetas e a cerveja Skol 
para acompanhar a festa. 

Como interatividade era a 
palavra-chave do evento, foi colo
cado um painel na Avenida Faria 
Lima, em São Paulo, que, além 
de divulgar o encontro, mostrava 
em tempo real a preferência do 
público em relação às diferentes 
tendas musicais do evento. Um 
dos pontos altos da campanha, 
que mereceu short list em Media 
Lions, em Cannes, foi a utiliza
ção da fachada de um prédio 
não ocupado em São Paulo que 
reproduzia os movimentos dos 
watts de som. "Essa ação mostra 
que cada vez mais o caminho da 
comunicação é a integração, ou 
seja, não existem mais tarefas de
finidas para cada tipo de empresa 
de comunicação. O trabalho de 
uma tem de estar extremamente 
ligado ao da outra", finaliza Caro-
lina Gimenes, diretora de novos 
negócios da B\Ferraz. 
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