
Brincadeira sobre rodas
Passadas quase três décadas do sucesso "Não esqueça a minha Caloi",
marca de bicicletas volta à mídia para se reaproximardo público infantil

A Caloi, mais tradicional mar-
ca de bicicletas do País, que
produziu 600 mil unidades no ano
passado, quer chegar à vistosa
marca de l milhão de "magrelas"
fabricadas em 2010. Para concre-
tizar esse crescimento de 75%, a
estratégia da empresa envolve
romper o silêncio na mídia e
despertar o desejo de consumo
em novos mercados. O pontapé
inicial do esforço foi ao ar neste
fim de semana: uma campanha
estimada em R$ 2 milhões, assi-
nada pela FabraQuinteiro, apre-
senta a nova assinatura da marca
("Caloi. Movimentando a vida") e
se estende até o fim do ano para
promover cerca de 20 lançamen-
tos nesta temporada — contra
cinco no ano passado —, indo de
produtos de alta performance até
o recente licenciamento da linha
Barbie. O foco, neste primeiro
passo, é o público infantil, que
fez a marca, no passado, tornar-se
referência dentro da categoria.

Além de estar fora da grande
mídia há tempos, a companhia,
fundada em 1898 por imigrantes
italianos, não tinha um conceito
para acompanhar suas ações de
comunicação há mais de uma
década. Apenas o slogan "Se não
for Caloi, esqueça", desenvolvido
pela Talent em meados dos anos
90, circulou no mercado após o
estrondoso sucesso de marketing
de "Não esqueça a minha Caloi",
criado na Integral Propaganda
por José Francisco Cocco, funda-
dor e presidente da J.Cocco.

Com a entrada de Juliana
Grossi como diretora de marke-
ting e desenvolvimento estraté-
gico, no começo de 2006, uma
consulta ao mercado resultou
na parceria com a FabraQuin-
teiro, que agora se materializa
na primeira grande campanha
para a marca. "Vínhamos nos
comunicando somente com con-
sumidores da área esportiva de
performance, para marcar pre-
sença em um setor em expansão",
conta Juliana. "Mas o fato é que
cerca de 85% do mercado está
concentrado em bicicletas para
crianças e para o transporte." Por

isso, além da campanha focada
no público infantil, uma pesquisa
que identifique posicionamentos
e oportunidades no segmento de
transportes começa em breve. Os
números atestam: dos 4 milhões
de bicicletas vendidas no ano
passado no País, 2,5 milhões

pertenciam a esse nicho.
Paschoal Fabra Neto, sócio

e diretor de criação da Fabra-
Quinteiro, reconhece o desafio
de superar um slogan que entrou
para a história da propaganda
nacional, caso do "Não esqueça a
minha Caloi". Porém, "a bicicleta

não está mais entre as preferên-
cias das crianças, que optam
por futebol e games, nem dos
pais, que vivem com a ameaça
da violência na rua", conta. Seu
sócio e diretor de planejamento,
Fernando Quinteiro, complemen-
ta: "O antigo slogan só faz sentido

hoje para quem já virou pai, não
para seus filhos".

Por essa razão, os dois filmes
e as peças de mídia impressa que
compõem a campanha sugerem
movimento, dentro de um univer-
so lúdico, resgatando o prazer de
andar sobre duas rodas.
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