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Um recém-nascido que sur-
preende seus pais e médicos 
cantando um clássico do rock-
n’-roll estrela a campanha cria-
da pela Young & Rubicam para a 
LG Electronics. A comunicação 
contempla um comercial de 30 
segundos em TV aberta, fechada 
e cinema, anúncios em revistas, 
ações digitais, hot site e ma-
terial de ponto-de-venda, que 
destacam a linha Music Phone 
LG e os celulares LG KM500, 
LG KM710 e LG KM380.

De acordo com Eduardo 
Toni, diretor de marketing da 
companhia, esta é a primeira 
campanha totalmente criada 
pela Young & Rubicam Brasil 
para a multinacional sul-coreana. 
“A Y&R Brasil assumiu a conta da 
LG em março deste ano, mas até 

Após criticar mesmice, Oi  
quer cativar SP via Nordeste

LG aposta em bebê roqueiro
Campanha da Y&R, a primeira 100% feita pela agência no Brasil, divulga  
linha Music Phone LG com recém-nascido que canta Born to Be Wild

André Lucena

agora ‘tropicalizava’ os nossos 
anúncios criados fora do País. 
Já essas obras com o bebê foram 
inteiramente desenvolvidas pela 
Y&R Brasil”, explica Toni, des-
tacando que as peças também 
serão veiculadas em países da 
América Latina como Panamá, 
Equador, Chile, Argentina, Co-
lômbia, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicarágua, Costa Rica, 
Venezuela, Peru e Uruguai.

O filme inicia com cenas de 
um parto normal em que médicos 
e enfermeiros ajudam a mãe no 
nascimento do bebê. Ao receber 
o tradicional tapinha no bumbum, 
em vez de chorar o recém-nasci-
do canta o clássico do rock-n’-roll 
Born to Be Wild. O comercial 
corta para a apresentação da 
linha Music Phone LG enquanto o 

locutor, em off, diz: “Você espera 
um som, mas acaba ouvindo mais 
do que esperava”. No final, até o 
pai da criança se entusiasma com 
a cantoria do filhão.

Segundo Tomás Lorente, 
vice-presidente de criação da 
Y&R, a ação tem como objetivo 
destacar a qualidade do som 
dos aparelhos da LG. “Optamos 
por falar do prazer do som; não 
simplesmente de música ou 
conteúdo, e sim da qualidade do 
som”, conta. Toni, por sua vez, 
ressalta a estratégia da campa-
nha na busca da consolidação da 
companhia na categoria de tele-
fones musicais. “Acreditamos na 
assertividade desses anúncios, 
pois tanto o segmento quanto 
o público-alvo são estratégicos 
para a empresa”, pontua.
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Na hora do parto, bebê espanta os pais 

e equipe médica ao cantar um clássico 

do rock. A idéia é mostrar a alta quali-

dade do som do aparelho

Com 104 anos de 
existência, a Cini Bebi-
das, indústria parana-
ense de refrigerantes, 
sucos, chás e águas, in-
veste em uma campanha 
— criada pela agência 
AR Comunicação — que 
procura atingir mais os 
jovens. Líder regional 
em seu segmento, a com-
panhia estava fora da 
mídia de massa desde 
1999. Segundo a geren-
te de marketing Ingrid 
Spengler, a marca esta-
va ficando velha. “Hoje, 
nossos clientes são avós”, 
conta. Ingrid diz que a 
ação, além de procurar ampliar 
o público, servirá para mostrar 
a variedade de produtos da 
empresa, que é mais conhecida 
pelos refrigerantes.

A Cini Bebidas afirma que foi 
importante se ausentar por esse 
tempo para reunir forças e verba 
para sua nova fase. Agora, como 
ressalta a gerente de marketing, 
a comunicação deve ser mais 
constante. Como exemplo, In-
grid destaca que a companhia 
pretende reforçar os anúncios 
na região litorânea do Paraná 
durante os próximos verões.

A campanha, orçada em R$ 1 
milhão, no primeiro momento, já 
começou a ser veiculada em tele-
visão, rádio e cinema. Em todas 
as mídias, o objetivo é divulgar 
a promoção Junte e Troque, 
que garante um bonequinho en-

graçado a todo comprador com 
cinco tampinhas vermelhas mais 
R$ 4,90. São cinco modelos dis-
tintos, no estilo toy art, criados 
pelo Sputnik Studio.

Para os filmes na TV, a AR 
Comunicação desenvolveu uma 
animação que mostra o mundo 
maluco dos brinquedos que 
serão distribuídos. O comercial 
leva a assinatura “Alucinados por 
Cini”. Já para o cinema, a peça 
é mais interativa. Um garoto, 
cercado de produtos da marca, 
convida os espectadores a co-
nhecer as bebidas e colecionar 
os brinquedos. No rádio, um 
jingle chama os ouvintes para 
criarem sua dancinha alucinada 
e colocá-la no YouTube. “Preten-
demos que nosso jingle vire hit”, 
ambiciona Ingrid.

Adriano Conter

Animação mostra o mundo maluco dos brinquedos em 
comercial que leva a assinatura “Alucinados por Cini”

Oi ironiza concorrência em SP e agora quer conquistar nordestinos que vivem no Estado

A Oi promove 
mais uma ação para 
comunicar sua en-
trada no mercado 
de São Paulo, em 24 
de outubro, quando 
as linhas serão ati-
vadas. Depois do co-
mercial “Mesmice”, 
veiculado a partir 
do dia 2, destinado 
aos consumidores 
paulistas, agora o 
alvo é o Nordeste — isso em razão 
dos milhares de nordestinos que 
trabalham no Estado. A proposta 
é que os moradores da região 
divulguem a chegada da Oi para 
seus conhecidos que vivem em 
São Paulo. Apenas um dia após 
anunciar sua oferta comercial de 
pré-venda, no início do mês, a Oi 
já bateu a marca dos 100 mil chips 
vendidos na capital paulista.

No caso do filme “Mesmice”, 
criado pela NBS, a abordagem 
está dando o que falar. Fazendo 
ironia quanto à estratégia das de-
mais operadoras, a Oi dá a enten-
der que divulga sua marca de um 
jeito próprio. O estilo é o mesmo 
já conhecido pelos cariocas, com 
cores em tom pastel, música es-
tilo antigo e a tradicional criança 
falando “oi!”. O diferencial está na 
mensagem rasgada e debochada 
durante todo o tempo.

“A estratégia é a mesma dos 
outros locais, agora querendo 
conquistar o consumidor paulis-

ta. É um mercado mais maduro e 
de penetração alta. Buscamos ali-
nhar o posicionamento de marca 
e oferta com a comunicação”, diz 
Flavia da Justa, diretora de co-
municação da Oi. De todo modo, 
a campanha faz uma crítica forte 
ao apontar que, no mercado, até 
sua chegada, tudo estava igual. 
Vivo, TIM e Claro não quiseram 
comentar o assunto. 

Para a nova fase, no Nor-
deste, o tom é um pouco menos 
agressivo. A idéia é brincar com 
a quantidade de trabalhadores 
nordestinos que São Paulo recebe 
todos os anos e usar isso como 
estratégia de vendas. A oferta da 
empresa para quem comprar o 
Oi Chip e se cadastrar consiste 
em oferecer bônus diário de R$ 
20 para fazer ligações locais para 
Oi ou telefone fixo, enviar men-
sagens de texto para qualquer 
operadora e também fazer cha-
madas de longa distância. “Não 
é só discurso. É uma entrega. 

Nenhuma operadora oferece seu 
serviço através de chip. Nós ven-
demos serviços e não aparelhos”, 
afirma Flávia. 

O novo comercial se chama 
“10 filhos” e teve produção da 
Cine, com direção de Clóvis 
Mello. Ele fala da possibilidade 
de uma mãe, moradora do Nor-
deste, receber ligações gratuitas 
por conta da promoção lançada 
pela Oi (três meses de graça). No 
filme, a mãe Francisca começa a 
pensar se seria bom mesmo os 
dez filhos ligando a toda hora, 
como durante a novela ou quan-
do está fazendo crochê, batendo 
bolo e até tomando banho. Ela 
pensa melhor e comenta: “Bom, 
acho que dez é muito. Vou avisar 
só uns dois ou três”. O plano de 
mídia inclui TV aberta e rádio, 
para sete Estados da região 
Nordeste: Alagoas, Pernambuco, 
Bahia, Ceará, Rio Grande do Nor-
te, Paraíba e Piauí. 

Carla Said Lima

A campanha teve inicio na 
sexta-feira, 10, e será veiculada 
pelos próximos 40 dias. Ações de 
marketing viral também fazem 
parte da publicidade. Elas permi-
tem ao consumidor interagir com 
as peças publicitárias gravando 
a própria voz para que o bebê 

cante a música que escolher, e 
depois enviar por e-mail.

Toni faz mistério sobre a 
continuidade do bebê roqueiro 
nas campanhas da Y&R para a 
LG. “Não posso falar, pois é uma 
surpresa, mas podemos utilizar o 
bebê nas próximas campanhas. 
Às vezes ele pode até crescer e 
continuar protagonizando nossas 
peças”, esquiva-se o executivo.

A paranaense Cini Bebidas 
rejuvenesce sua comunicação
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