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O reconhecimento da quali-
dade de seus produtos e serviços 
pelos clientes é o pilar do novo 
posicionamento adotado pela 
GVT para brigar pelo concorrido 
mercado de telefonia do País. 
O conceito é apresentado na 
nova campanha da operadora 
que chega à mídia nesta semana 
com o slogan “GVT. A escolha 
feliz”. Com investimento de R$ 
8 milhões, a ação tem como base 
a pesquisa realizada pela Gallup 
Consulting em que 38% dos en-
trevistados deram nota máxima 
em satisfação para a companhia. 
A partir desse levantamento, a 
MPM — detentora da conta há 
apenas seis meses — criou a cam-
panha que mostra a satisfação dos 
usuários com os serviços da GVT.  
A comunicação escolhida é uma 
maneira de a operadora se dife-
renciar em relação à concorrên-

Posicionamento que agrada
Na briga por ligações, GVT adota comunicação baseada na satisfação de seus clientes
Fábio Suzuki

cia, cuja maioria das ações foca 
em tarifas, promoções e quali-
dade dos serviços. “Esse estudo 
da Gallup é utilizado em todo o 
mundo, e os números mostram 
a filosofia de relacionamento da 
empresa com seus clientes. Esse 
reconhecimento será fundamen-
tal para a aquisição de novos 
usuários”, afirma Alcides Troller 
Pinto, vice-presidente da unidade 
de negócios varejo da GVT, que 

opera com telefonia fixa e inter-
net. Segundo ele, o novo posicio-
namento também visa confrontar 
a presença maciça na mídia das 
operadoras concorrentes nesse 
período de portabilidade numé-
rica dos aparelhos de celular. 
“Quando há muita exposição, a 
essência das mensagens acaba 
sendo a mesma. E nós queremos 
nos diferenciar”, diz. 

Na mídia até o final do ano, a 

Para o lançamento de 
Absolut Mango, versão da 
marca premium de vodca 
que acaba de chegar ao 
mercado brasileiro, a Ab-
solut aposta na força do 
samba. A Lew’Lara\TBWA 
criou uma estratégia para 
comunicar o novo produto 
com ajuda da Mangueira. A 
agremiação desenvolveu 
um samba — que segue 
conceito elaborado pela agência 
— e ainda fará parte de ações que 
serão organizadas nas ruas de São 
Paulo e Rio de Janeiro. 

Além disso, a Absolut Mango 
ganha uma campanha digital, sob 
os cuidados da Gringo, também 
centrada no ritmo do agogô, do 
surdo e do ganzá. Com sabor e 
perfume de manga e frutas cí-
tricas, a bebida, que se mantém 
cristalina, será apresentada a 
partir da quarta-feira, 24, em um 
site exclusivo que ensina a fazer 
coquetéis — o www.absolut.
br/mango. Enquanto prepara o 
drinque, o usuário pode brincar 
de tocar instrumentos já que as 
ferramentas de barman imitam 
o som desses apetrechos do 
samba. Mais do que isso: ele 
pode entrar em uma disputa que 
renderá um prêmio especial: o 
direito de desfilar pela Manguei-
ra no Carnaval de 2009.

Interessados em sair pela Sa-
pucaí deverão superar três etapas 
do game. Para isso, o candidato 

Absolut Mango entra no samba
ca pelo mercado brasileiro e 
os atributos da nova bebida, 
optou-se por trabalhar com 
a Mangueira. “O samba é a 
espinha dorsal da comunica-
ção. Todos os eventos estão 
ligados a essa composição”, 
diz Manir Fadel, diretor de 
criação da Lew’Lara\TBWA. 
A agência contribuiu com 
a letra, composta pelos 
sambistas Jerônimo Costa e 

Aníbal Fabiano, da velha guarda. 
Um making of com a Mangueira 
atacando o samba foi produzido 
e será disponibilizado no site da 
Absolut Mango.

Mas o samba não será o úni-
co ritmo da ação. A música terá 
versões remixadas, dentre elas 
uma do DJ MAM, que em 2007 
tocou para 2 milhões de pessoas 
no Réveillon de Copacabana. “A 
criação da música leva o consu-
midor de Absolut a um novo nível 
de relacionamento com a marca. 
Ela poderá ser baixada pelo site”, 
conta Nodjame Fouad, gerente 
de marketing da companhia para 
a América Latina e o Canadá. Ela 
acrescenta que ações com a caris-
mática escola de samba também 
promoverão a bebida. A Manguei-
ra estará em São Paulo a partir do 
dia 25. Na semana seguinte, será 
a vez de o Rio receber ações de 
guerrilha da nova Absolut. Tam-
bém estão programadas ações de 
degustação nas duas cidades.

Lena Castellón

A top Gisele Bündchen esteve 
no Brasil no dia 9 para plantar 
uma espécie nativa da Mata 
Atlântica em um viveiro de Cam-
pinas. A defesa da causa do proje-
to Florestas do Futuro, do S.O.S. 
Mata Atlântica, também marcou 
o início simbólico da campanha 
de lançamento da nova coleção 
de sandálias Grendene Gisele 
Bündchen, chamada Sementes. 

Previsto para ir ao ar no domin-
go 21, no intervalo do Fantástico, o 
filme criado pela W/Brasil mostra a 
modelo número um do mundo ao 
lado de outras mulheres se balan-
çando em uma grande árvore. A 
idéia é destacar que a ajuda de to-
dos é fundamental para preservar 
as florestas e que, ao comprar um 
dos produtos da nova coleção, as 
consumidoras estarão colaboran-

Gisele e Grendene 
pela Mata Atlântica

do: parte da renda será destinada 
ao projeto do S.O.S. Mata Atlântica. 
Segundo Gisele, sua nova coleção 
de sandálias deixa tudo mais bonito 
— do pé da consumidora até a 
Mata Atlântica.

Não é a primeira vez que 
Grendene e Gisele Bündchen se 
engajam na luta pela preservação 
ambiental. No ano passado, a top 
vestiu-se de água e, no ano an-
terior, filmou entre os índios. “A 
Grendene e a Gisele estão cada 
vez mais preocupadas com o meio 
ambiente, o tema já veio definido 
para a agência. Outro pedido da 
Grendene é que a campanha não 
ficasse distante das consumidoras 
das classes C e D, por isso deci-
dimos cercar a modelo de outras 
mulheres”, conta Gastão Moreira, 
redator da W/Brasil.

De acordo com Gastão, o dife-
rencial desse filme em relação aos 
anteriores é que o comercial conta 
com a locução da própria Gisele. 
A modelo fala da importância da 
semente e sua importância na 
preservação das matas. O conceito 
da ação é “GB Sementes. Seus pés 
vão dar frutos”. A estratégia prevê 
ainda peças para mídia impressa 
e exterior. A criação é de Gastão 
Moreira e Celso Alfieri, com dire-
ção de Rui Branquinho. A produ-
ção é da Conspiração, com direção 
de Andrucha Waddington. 

Roberta Ristori

Ficha técnica
Título: “A escolha feliz”
Anunciante/produto: GVT/Institucional
Agência: MPM
Criação: Joanna Monteiro, Sidney Braz, 
Fernando Zenari e Jorge Iervolino
Direção de criação: Aaron Sutton e Jorge 
Iervolino 
Produtora/filme: Sentimental 
Direção/filme: Mauricio Guimarães e 
Luciano Zuffo 
Direção/fotografia: Chiquinho Oliveira 
Pós-produção: Casablanca 
Produtora/som: Lua Nova 
Aprovação/cliente: Alcides Troller, 
Ana Luiza Whittaker, Adriano Koehler e 
Mariana Maaze

 

Campanha foi criada segundo pesquisa 
que traz bom índice de satisfação

campanha abrange cinco filmes, 
spots em rádios, anúncios na 
mídia impressa e peças de mídia 
exterior. Os comerciais mos-

tram de maneira bem humorada 
situações de pessoas utilizando 
o serviço de telefonia. No filme 
intitulado “Mulher”, por exem-
plo, a protagonista compara a 
escolha de uma operadora com 
a de um marido, o que “pode 
ser meio lento” porque é esco-
lhido por amor. As peças serão 
veiculadas em toda a Região Sul 
e Centro-Oeste do País, e na 
região metropolitana de Belo 
Horizonte (MG), praças onde a 
GVT opera. 

As peças são destinadas a 
pequenas e médias empresas, 
além de usuários residenciais 
que utilizam os serviços para tra-
balho e entretenimento em suas 
casas. Com essa ação publicitá-
ria, a empresa espera aumentar 
em 35% tanto sua receita como 
o número de clientes no período 
de um ano.

A nova vodca da Absolut conta com game que executa 
música ao ritmo de agogô, surdo e ganzá

terá de reproduzir, por meio de 
movimentos do mouse, o ritmo 
tocado pelos objetos usados no 
preparo do drinque. É um exer-
cício que envolve destreza e bom 
ouvido. “O jogo traz uma caipiri-
nha de kiwi. Quando se mexe na 
faca para fatiar a fruta, ouve-se 
um agogô. A pessoa tem de repetir 
o ritmo para seguir em frente”, 
explica o diretor de arte André 
Finaga, da Gringo. Os candidatos 
terão também de responder a uma 
pergunta. Os vencedores faturam 
as fantasias da Mangueira. 

Afora o Brasil, apenas o Ca-
nadá conta com o produto. 
“Lançar aqui antes dos Estados 
Unidos mostra como o País é 
muito importante para a Absolut. 
E esse sabor agrada ao paladar 
do brasileiro”, afirma o sueco 
Leif Strandberg, diretor da com-
panhia para a América Latina. No 
portfólio da marca há ainda as 
versões Peppar, Citron, Vanilla 
e Apeach, entre outras. 

Para casar o interesse da mar-

Parte da renda da nova coleção de 
sandálias com assinatura da top irá  
para o S.O.S. Mata Atlântica
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