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As empresas são as maiores 
concorrentes do segmento. A 
estratégia de vendas é total-
mente distinta. Mas as campa-
nhas... são iguais! Vivo e Claro, 
quem diria, foram unidas pelo 
iPhone. Para promover o mais 
esperado lançamento do ano, 
baseadas nas estritas regras de 
comunicação da Apple, 
que precisa aprovar 
toda e qualquer peça 
promocional ou publi-
citária, as operadoras 
produziram ações em 
mídia distintas prati-
camente pelo logotipo 
de cada uma — o que 
chega a causar cer-
ta confusão para os 
consumidores. “A Ap-
ple tem sua estratégia 
de lançamento, sabem 
criar expectativa, gerar 
demanda. É uma grande 
preocupação da empre-
sa manter esse padrão, 
e nós respeitamos”, diz 
Hugo Janeba, vice-pre-
sidente de marketing 
e inovação da Vivo. “A 
Apple não é a marca 
que é à toa”, concorda 
Erik Fernandes, diretor 
de marketing da Claro. 

Nenhuma das empresas con-
seguiu veicular seus filmes na TV 
Globo. Segundo fontes ouvidas 
por M&M, a emissora rejeitou 
o anúncio por entender que a 
peça ia contra suas políticas para 
anunciantes, que não permitem 
a uma marca divulgar outra 
empresa dentro do seu espaço 
contratado. A Claro “driblou” 
o veto por meio do tempo de 
merchandising que detém no 

Unidas pelo iPhone

As estratégias de Claro e Vivo são diferentes, 
mas as campanhas se parecem

de televisão a cabo, mídia impres-
sa, internet, materiais em PDV e 
outdoor. A Vivo publicou ainda 
um encarte editorial, veiculado na 
Época, com informações e dicas 
de como aproveitar ao máximo as 
funções do iPhone. Também colo-
cou no ar um portal com serviços 
e aplicativos para serem usados 
no aparelho, incluindo conteúdo 
exclusivo da Seleção Brasileira de 
Futebol, produzido pela CBF. 

“A campanha publicitária 

deve continuar no mesmo tom, 
ela segue o perfil do produto. Se 
há uma demanda maior do que 
a oferta, não há necessidade de 
agressividade”, ressalta Fernan-
des. Inicialmente programadas 
pela Claro para acontecerem em 
25 lojas, as vendas do iPhone já 
acontecem em mais de 50 esta-

belecimentos, “nos lo-
cais onde há cobertura 
3G ou possa vir a ter no 
próximo mês, mas ape-
nas em lojas próprias”, 
segundo o diretor da 
Claro. “Em um próxi-
mo momento, ofere-
ceremos também para 
as lojas credenciadas”, 
completa ele, que afir-
ma não demorar mais 
do que um dia a espera 
pelo aparelho nas lojas 
onde o estoque acaba. A 
operadora recebeu, até 
agora, 30 mil aparelhos 
para serem comerciali-
zados, número aquém 
do pedido inicial total, 
mantido em segredo 
pela companhia.

A Vivo informa que 
o iPhone já está dispo-
nível em lojas de todo 

o Brasil. Mas continua fiel a sua 
estratégia de priorizar a venda 
para os seus atuais clientes, com 
atendimentos em hora marcada 
e a possibilidade de receber 
o aparelho em casa. “Nosso 
pedido é maior do que 200 mil 
unidades, mas não divulgamos o 
prazo de recebimento. Se a gen-
te vender tudo antes do prazo, 
virão mais, pode ter certeza”, 
garante Janeba.

Jonas Furtado

Para se manter líder do seg-
mento de sabões em pó, a Omo, 
da Unilever, levou ao ar na semana 
passada uma nova comunicação 
que representa uma mudança 
nas estratégias de comunicação 
da marca. A partir de agora ela 
volta a investir pesado em ações 
de ativação nos pontos-de-venda. 
A campanha, criada pela Neoga-
ma/BBH, é composta por filme 
e uma ação de merchandising 
diferenciada, tudo ao custo de 
R$ 11 milhões até dezembro. “A 
grande novidade é que se trata da 
primeira ação em cinco anos de 
demonstração da superioridade 
de Omo”, conta Regina Camargo, 
gerente de marketing da marca.

Na quinta-feira, 3, o filme 
“Multiboy” estreou em TV aberta 
e fechada, apresentando o perso-
nagem Daniel, representação dos 
filhos de todas as consumidoras 
de Omo. O garoto aparece clonado 
realizando diversas atividades e, 
ao chamado da mãe, concentra 
todos os sósias em um só corpo, 
bem como as sujeiras de todos 

Omo quer mostrar superioridade
Com mote “Omo Multiação. Como nenhum outro”, a Unilever reforça qualidade da marca líder
Eduardo Duarte Zanelato

eles. A camiseta manchada, então, 
é lavada, e o filme, encerrado com 
o conceito “Sujeiras. Encardidos. 
Manchas. Um só produto: Omo 
Multiação. Como nenhum outro”, 
parte do posicionamento global da 
marca, “Se sujar faz bem”. 

A camiseta do garoto será peça 
fundamental de ativação do mer-
chandising, com a apresentadora 
Ana Maria Braga, do Mais Você, 
da TV Globo. Nesta semana, Ana 
Maria receberá o desafio de tirar 
as manchas da mesma camiseta 
em seu programa e, a partir disso, 
convidará consumidoras a inscre-
verem-se em um concurso cultu-
ral no site de Omo, que vai até 
12 de novembro. Nesse período, 
o desafio chegará a artistas, que 
receberão a camiseta presente 
no filme, suja, acompanhada de 
uma embalagem do sabão em pó, 
em uma tentativa de se criar uma 
ação viral off-line. 

Encerrado o concurso, a ven-
cedora terá sua história filmada 
e apresentada no Mais Você. As 
cem melhores histórias receberão 

o kit desafio em casa. Por fim, em 
novembro, a campanha chega 
aos pontos-de-venda por meio de 
uma brincadeira que permitirá às 
consumidoras indicarem amigas 

a receberem, em suas casas, o 
desafio. Com operacionalização 
da agência Super, a ação deve 
contemplar mais de 110 mil kits 
distribuídos por correio. 

Ficha técnica
Título: “Multiboy”

Anunciante/produto: Unilever/Omo

Agência: Neogama/BBH

Criação: Daniel Leitão e Marcelo Correa

Direção de criação: Marcio Ribas,  

Wilson Mateos e Alexandre Gama

Produtora/filme: Bendercine

Direção/filme: Claudio Prestia  

e Maureen Hufnagel

Direção/fotografia: Juan Carlos Ferro

Pós-produção: Dynamo Post

Produtora/som: Swing Musica

Aprovação/cliente: Ricardo Sapiro, 

Alejandra Merklen e Rafael Nadale

 

Em “Multiboy”, um garoto clonado surge 

realizando diversas atividades. A sujeira 

se condensa em uma só camiseta
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Domingão do Faustão — no 
domingo, 28, o apresentador 
Fausto Silva apareceu tentando 
manusear o aparelho durante o 
programa.

Sem a Globo, os investimentos 
em mídia das duas companhias 
foram direcionados para outras 
emissoras de sinal aberto, canais 
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