
Criatividade
em alta

Ações das agências de marketing de relacionamento
já possuem tanta importância para os clientes como

as campanhas da propaganda tradicional
Agência: Copyright
Cliente: Accor Hotels
Em julho de 2005, os hotéis Sofitel ini-
ciaram uma reforma dos apartamentos,
cuja principal inovação era uma nova
cama totalmente de plumas, com aro-
ma exclusivo e conforto excepcional. A
diária desses novos apartamentos, cha-
mados de "My Bed", é maior do que nos

apartamentos convencionais. O objetivo
primário da campanha era incentivar a
ocupação dos novos apartamentos, au-
mentando o valor da diária média dos ho-
téis. O objetivo secundário era reforçar o
posicionamento da marca Sofitel, tendo
o My Bed como diferencial competitivo.
A estratégia foi utilizar um mix de co-
municação integrada, com duas fases. A
primeira, de posicionamento e branding,
envolveu propaganda, ações de experi-
mentação em eventos (Casa Cor, Helvetia
Polo Day e Gold Itanhangá), promoção
para hóspedes e merchandising nos ho-
téis. Na fase seguinte foi enviado um e-mail marketing para os associados dos pro-
gramas de fidelidade da Accor Hotels, além dos mailings de parceiros coletados na
fase anterior. A linha criativa valorizava a experiência My Bed.



Agência: Datamidia
Case: Fiat Slilo
O Salão do Automóvel, em São Paulo, é o
evento mais esperado e cobiçado entre os
apaixonados por carro de todo o Brasil. A
Fiat reservou para esse grande momento
do ano um lançamento igualmente aguar-
dado: o Stilo SP. O desafio era apresentar
de maneira exclusiva esse carro a um se-

leto grupo de clientes Fiat do segmento premium e prospects proprietários de carros da cate-
goria com rejeição à marca Fiat. O objetivo era mostrar os diferenciais e valorizar esses po-
tenciais consumidores para gerar uma resposta de 10% dos convites e uma conversão de 1%
em vendas. A estratégia da campanha englobou mala direta, apresentando o produto com dois
convites para o evento, confirmação por telemarketing receptivo, recepção no evento, convite
por telemarketing para test-drive agendado e ação de vendas da concessionária. A campanha
impactou 19,2 mil pessoas. Desse público, 24% compareceram ao Salão do Automóvel, e foi
convertida uma taxa de vendas de 1,38%.

Agência: Fábrica
Cliente: iG
O iG queria aproveitar o Dia do Mídia para
surpreender o profissional de mídia, a fim
de consolidar e fortalecer o relacionamento
do portal com esse importante público. A
campanha foi dirigida a 250 profissionais de
mídia de agências e empresas com mais de
20 anos. A estratégia foi envolver o mídia via
histórias personalizadas - que parodiavam o
Superman - criadas por eles próprios, com
um hotsite exclusivo onde eles mesmos esco-
lhiam o nome do seu personagem. O total de
leads gerados foi de 39,3%, que abrangia 98
mídias. Destes, 75 profissionais foram até o
final da ação.



Agência: RS/Direct
Cliente: Citibank
O objetivo da agência era ati-
var o uso dos cartões de cré-
dito Citibank em grupos de
usuários que ainda não tinham
usado o cartão em postos de
combustíveis, supermercados
e farmácias. Foram seleciona-
das três listas, que abrangiam
um universo de 100 mil clien-

tes inativos para supermercados e 10 mil para postos e farmácias. A oferta era a devolu-
ção de 10% do valor utilizado pelo cliente na próxima fatura. Mesmo se tratando de uma
promoção, a criação usou temas intrigantes, principalmente nas imagens externas.

Agência: Souza Aranha
Cliente: Metropolitan São Paulo
Gerar leads para o residencial Metropolitan São
Paulo, um empreendimento da incorporadora
TíshmanSpeyer, responsável por grandes íco-
nes imobiliários mundiais, como o Rockefeller
Center, era o objetivo da Souza Aranha. O empre-
endimento possui apenas 23 unidades,
com preços entre três e 10 milhões de re-
ais cada uma. O desafio consistia em atin-
gir um público top. A oferta construída para
compradores carregava valores objetivos e
subjetivos e consistia em uma viagem a Nova
York com acompanhante, com direito a lugar
VIP no Rockefeller Center durante a tradicional
cerimônia do acender das luzes de Natal. Para dar
sentido de urgência e driblar barreiras, as malas foram encaminhadas por remessa DHL de Nova York.
Como gift, uma pequena obra de arte - um porta-cartões importado, da coleção do Metropolitan Museum.
Dentro, o cartão do presidente da lishmanSpeyer Brasil. Para identificar o público potencial adequado,
foi feita uma análise do banco de dados inicial para avaliar os 3 "Ps" necessários para o sucesso da ação
- potencial, perfil e predisposição para a compra no momento. A campanha gerou leads qualificados que
ligaram com real potencial e predisposição para adquirir uma unidade do Metropolitan.



Agência: Sun MRM
Cliente: Revista Playboy
Recuperar ex-assinantes da revista
Playboy com uma oferta de desconto
de até 15% na assinatura e a opor-
tunidade de começar recebendo a
edição corrente do mês em casa.
Esse era o problema da Sun, que se
tornou maior a partir da proliferação
da internet, que oferece sites eróticos
com acesso grátis e e-mails com fotos
sensuais. A solução foi explorar as
estrelas do mês nas capas das peças
(a ex-BBB Mariana e a atriz Flavia

Alessandra, ambas estrelas em evidência altamente desejadas pelo público). Na par-
te interna, o destaque eram os descontos nas assinaturas de um e dois anos.

Agência: LS
Cliente: Bauducco
Com o objetivo de estreitar o relacionamento com os consumidores interessados na Colomba
Pascal Bauducco para a construção de um banco de dados, foram realizadas as seguintes ações:
anúncio na revista Família Cristã, en-
carte com promoção para renovação
da assinatura da revista Claudia,
mala direta e e-mail marketing para
assinantes dos títulos femininos da
Editora Abril; e participação em dois
eventos do Lions Club. O cliente l
deveria se cadastrar no hotsite da
ação ou no 0800 da Bauducco, in-
formar o seu código e ganhar um li-
vro escrito pela família Pascolato,
com receitas exclusivas com a
colomba e dicas de decoração de
mesa. Toda a comunicação estava
alinhada com o visual da embala-
gem do produto e explorava a oferta
do livro de receitas, reforçando o relaciona-
mento com a marca. O projeto resultou em
mailing com 8.588 nomes.



Agência: Sunsel
Cliente: Casa Vida
A Casa Vida é uma entidade filantrópica que cuida

de crianças portadoras do vírus HIV. Os objetivos

da campanha eram arrecadar fundos para a enti-

dade e iniciar um processo de associações voluntá-

rias para a contribuição permanente. A estratégia

criativa foi bem ousada, prendendo a atenção das

pessoas impactadas pelas diversas peças da cam-

panha. A de maior retorno foi um e-mail marketing

no qual, ao final da programação, formava na tela a

imagem de quem estava recebendo o e-mail, para a

surpresa de todos. Uma das estratégias incluiu for-

necer um sentido nobre ao site de relacionamento

Orkut: a agência procurou comunidades públicas
que tinham relação de solidariedade com portado-

res do HIV, o que gerou um arquivo com 6.346 registros. Também foram enviadas 150 malas diretas para

diretores de RH e presidentes de empresas com mais de 1,5 mil funcionários, gerando mais de 30 mil

nomes. O valor total médio de contribuições voluntárias, antes da campanha, era de R$ 20 mil por mês.

Nos dois meses de campanha, a Casa Vida arrecadou mais do que a soma dos sete meses anteriores. O

case conquistou o Grand Prix e Especial de Criação no XII Prêmio Abemd.

Agência: Salem
Cliente: Comunique-se
O case "Orgulho da mãe" consistia em convidar os ganhadores do Prêmio Comunique-se para a en-

trega do troféu. O grande desafio era reunir os mais conceituados jornalistas da imprensa brasileira
para o evento. A solução encontrada foi enviar uma caixa de sapatos repleta de recordações da in-

fância guardadas por uma autêntica mãe coruja. Fotos de polaroid, boletins escolares, prêmios da

gincana do colégio e outros momentos de destaque receberam uma imitação da "ação do tempo" e

foram guardados na caixa empoeirada. Tudo para mostrar quem fica-

ria realmente emocionado com o Prêmio Comunique-se: a mãe do

jornalista premiado. Criada em duas versões, a masculina trazia um

troféu de corrida de saco, e a feminina, um troféu de Miss Simpatia.

A ação gerou a presença de 90% dos convidados no evento e repercus-

são espontânea na mídia, como o comentário de Ana Paula Padrão

JL para a revista Negócios da Comunicação, em setembro passado:

"Normalmente eu só abro o que chega para mim depois do tra-

balho, mas fiquei muito curiosa quando vi que era algo que pa-

recia ser da minha mãe... Abri correndo e pensei que realmente

fosse algo que minha mãe guardava quando eu era pequena".

ecarvalho
Text Box
Fonte: Propaganda & Marketing Especial, ano 11, n.149, p. 20-24, mar. 2007.




