
Bullet e Kibon colocam iPods dentro do picolé 
 
A Bullet é a agência responsável pela promoção inédita “iPod no Palito”, que vai colocar, 
literalmente, 10 mil iPods Shuffle dentro dos picolés Fruttare, da Kibon, a partir de 18 de 
dezembro, em todos os pontos-de-venda da marca no Brasil. A agência criou a idéia, o nome, 
o desenvolvimento da logística e do blister com os fornecedores, além dos materiais de PDV 
que foram usados como base da campanha desenvolvida pela McCann-Erickson, que estréia 
em 6 de janeiro de 2008. 
 
Com investimentos de R$ 12 milhões na ação (sem contar as compras dos aparelhos da 
Apple), a mecânica da ativação é simples: o consumidor que adquirir um picolé Fruttare e 
achar o iPod dentro da embalagem deve ligar para o 0800 indicado e informar o número de 
série para receber em casa não só o manual de instruções e o certificado de garantia, como 
também o picolé Fruttare que comprou. 
 
Desde março deste ano, a Kibon e a Bullet arquitetam um projeto inédito: inserir dentro do 
picolé um iPod Shuffle que ficasse imperceptível ao consumidor na hora da compra do produto 
e ao mesmo tempo resistisse a –20º C, dentro de um freezer. 
 
Uma ação semelhante foi realizada, em 2004, pela Coca-Cola nos Estados Unidos, na qual uma 
das latinhas de alguns packs selecionados era, na verdade, um telefone GSM com um GPS 
embutido. O felizardo que encontrasse o produto especial entraria em contato com a Coca e, 
pelo localizador, seria encontrado pela equipe de promotores da marca, que entregaria ao 
consumidor um automóvel zero quilômetro como “brinde”. 
 
Para a promoção da Kibon, várias barreiras foram ultrapassadas, de acordo com Mentor Muniz 
Neto, sócio e diretor da agência. “A Apple precisava ser convencida de que o iPod armazenado 
em condições extremas – previstas em manual – teria seu bom funcionamento garantido. Para 
isso até Cupertino, sede da Apple, foi envolvida.  
 
O blister precisaria ter o mesmo formato e o peso de um picolé Fruttare para não ser 
identificado pelo consumidor. A Bullet ‘emprestou’ sua criatividade a um fornecedor que 
conseguiu superar as expectativas. Aprovar tal promoção com a Caixa Econômica também 
teve que ter empenho para mostrar que esse upgrade de mecânica não esbarra em nada 
previsto em lei”, afirma. 
 
A promoção vai até o mês de março, durante todo o verão, período em que 70% dos picolés 
da marca são consumidos no ano. 
 
A McCann Erickson desenvolveu um comercial que será veiculado em TV aberta e em cinemas. 
Além disso, foram criados pela Bullet materiais para o ponto-de-venda que já estarão 
instalados a partir da próxima semana. 
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