
Júri escolhe 28 cases 
 
Foram escolhidos os 28 cases de 25 empresas (veja lista dos vencedores) que serão 
premiados na 21ª edição do Prêmio Marketing Best. “A principal característica desta edição 
foi a diversidade de empresas, de produtos e de táticas e estratégias”, comentou o presidente 
do júri, João De Simoni Soderini Ferracciù. Além do presidente, fizeram parte do júri 
Armando Ferrentini, diretor-presidente da Editora Referência, Jomar Pereira da Silva, 
presidente da Alap (Associação Latino-Americana de Agências de Propaganda), Zilla Patricia 
Bendit, professora da cadeira de marketing da FGV-Eaesp, e Marcos Henrique Nogueira 
Cobra, membro da Academia Brasileira de Marketing. A reunião para decidir os ganhadores 
aconteceu na última terça-feira (21). 
 
A Petrobras foi a vencedora com três trabalhos reconhecidos: “Campanha Fórmula 1 2007”, 
“Diesel Verana” e “Projeto Comunidades”. A Sadia receberá dois troféus: um pelo case “Kits 
de Natal Sadia” e outro pelo“ Qualidade de vida começa com Qualy da Sadia”. As demais 
empresas tiveram uma premiação cada. “Um ponto em comum que se pode observar em 
todos é o uso das comunicações multidisciplinares, há uma preocupação no progresso da 
integração. São grandes idéias nas diferentes disciplinas”, falou De Simoni. 
 
O prêmio é uma realização da Editora Referência, da FGV-EAESP (Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas) e da Madiamundomarketing e acontece 
desde 1988. Nestes anos, já foram premiados mais de 500 cases de diversas empresas.  
 
A conquista do prêmio Marketing Best é importante para a imagem da empresa e da marca, 
principalmente em tempo de crise. “Sempre houve uma tendência das grandes empresas 
ganharem porque são elas que mais inscrevem. No entanto, o que está em análise é a ação 
em si e uma boa idéia não tem valor contábil”, disse De Simoni, incentivando a participação 
das pequenas e médias empresas.  
 
Na primeira fase do prêmio, que acontece de abril a maio, um grupo de profissionais 
chamados de Marketing Experts indicaram as empresas que acreditam merecer a premiação. 
Os anunciantes, então, são contatados para se inscreverem e prepararem a apresentação do 
case que será julgado pela comissão. 
 
Os prêmios serão entregues em cerimônia que acontecerá no dia 5 de dezembro, na Via 
Funchal, em São Paulo (SP). Na ocasião, público poderá prestigiar o show de Nando Reis e os 
Infernais.       
 

 
 
Campanha pelos 200 anos do BB gera crescimento 
 

 



 
 
Para comemorar os 200 anos de existência, o Banco do Brasil recorreu a uma ampla 
campanha publicitária, que trouxe a imagem de uma instituição tradicional e segura 
interessada na construção do futuro. 
 
A campanha dos 200 anos, cujo tema central é "Fazer o futuro" e que ainda reforçou o 
compromisso do banco com a sustentabilidade, também aproveitou a data para lançar 
produtos e serviços sob o mesmo guarda-chuva da comunicação. Entre eles: Ourocap BB; 
Promoção Ourocard; Promoção Pé no Pedal e Pé no Futuro. Várias ações paralelas para o 
público interno foram desenvolvidas ao longo do ano, como site BB 200 anos e Campanha de 
valorização dos funcionários. 
 
Para o BB, a bandeira dos 200 anos melhorou a imagem, consolidou relacionamentos e 
trouxe novos clientes. Entre os resultados positivos, destacam-se o aumento do patrimônio 
líquido no primeiro semestre em 18%, alcançando R$ 26,4 bilhões. A base de clientes cresceu 
9,6%, totalizando 46 milhões. 
 
 

 
 
Grupo Silvio Santos comemora 50anos 
 

 
 
Grupo Silvio Santos completou 50 anos em 2008, uma história iniciada por Senor Abravanel 
com um baú de brinquedos. Hoje, o GSS é um conglomerado empresarial de 35 empresas, 
com quase 11 mil funcionários em todo o País, faturamento de R$ 3,9 bilhões e vasto 
portfólio de marcas, produtos e serviços. 
 
Para comunicar as comemorações destes 50 anos, desenvolveu-se campanha publicitária 
institucional (veiculada de setembro a outubro deste ano) inédita na história do grupo, 
composta do filme "Pode sonhar que dá", além de anúncios seqüenciais em algumas das 
principais revistas do País. Também foi realizada campanha de endomarketing composta por 
um kit distribuído aos funcionários e que possuía carta de Silvio Santos agradecendo pelos 50 
anos de dedicação, além de evento solene para 1.200 colaboradores, realizado em setembro 
na Sala São Paulo. Em termos quantitativos os resultados ainda não foram medidos. Mas, 
segundo o grupo, a carta escrita por Silvio foi o presente mais valorizado. Neste sentido, o 
conglomerado acredita que está projetado nos próximos 50 anos. 
 
 

 
 
 



Mercedes-Benz lidera no segmento extra pesado 
 

 
 

Nos últimos seis anos, a Mercedes-Benz (empresa alemã que está há mais de 50 anos no 
Brasil) passou a visualizar mudanças e oportunidades no segmento de caminhões extra 
pesados. Por isso, a MatosGrey desenvolveu campanha sob o conceito "O conforto que você 
quer com o desempenho que você precisa" e, posteriormente, "Axor, um caminhão de 
respeito". A iniciativa contou com a veiculação de anúncio nas principais revistas do 
segmento, banners e ação interativa. Para apresentar a linha em todo o País, a Mercedes-
Benz também realizou caravanas pelos principais encontros do setor, além de criar eventos 
próprios. 
 
Em 2006, a companhia era a terceira colocada do segmento extra pesado. No ano seguinte, 
com a família Axor, assumiu a liderança do segmento, posição que mantém até hoje. O 
lançamento da linha gerou um total de 104 matérias na mídia e retorno financeiro de R$ 1,42 
milhão. A família Axor superou as metas de vendas e hoje representa toda categoria de 
caminhões da Mercedes-Benz. 
 

 
 
Limão vira referência na web 
 

 
 
Com a web 2.0, os meios de comunicação passaram a ter intenso movimento de 
transformação. Atento a isso, o Grupo Estado encomendou em 2007 um estudo de mercado 
para o mapeamento dos usuários de internet. Com base nas informações, lançou o Projeto 



Limão, cuja proposta era a renovação de todos os seus portais e a criação de um novo canal 
para atender os jovens. 
 
O conceito da campanha de divulgação do Limão baseou-se na filosofia de curiosidade, 
impacto e estranheza do produto, e foi estruturada em diversas ações de marketing viral. 
Com criação da Lew'Lara, foram desenvolvidos vários vídeos caseiros, modelo inovador para 
os padrões do Grupo Estado. Diversidade de peças, entre filmes para TV, anúncios e 
materiais promocionais distribuídos em faculdades e bares, avisaram ao público que 
"guardasse" todas as publicidades do Limão, pois estas seriam utilizadas em um "grande 
comercial". No dia da gravação, realizada no Mube, em SP, mais de 300 pessoas estiveram 
presentes. 
 
Prestes a completar um ano, o portal é referência consolidada na web. A irreverente 
campanha de TV ficou entre as finalistas do 30° Prêmio Profissionais do Ano, da Rede Globo. 
 

 
 
Petrobas é destaque com três troféus 
 

 
 
 
A Petrobras foi a grande vencedora do Marketing Best 2008. A empresa teve três cases 
vencedores. 
 
Um dos campeões foi a Campanha Fórmula 1 2007, que teve como slogan "Gasolina 
Petrobras. Testada nas pistas. Aprovada por você". A ação foi desenvolvida para reforçar a 
confiabilidade de sua linha de produtos. A idéia era vincular os atributos tecnológicos da 
Fórmula 1 e seus combustíveis à Petrobras, que é patrocinadora da equipe ATT & Williams há 
dez anos. 
 
A campanha, criada pela F/Nazca S&S com investimento de R$ 7 milhões, foi veiculada em 
TV, rádio, web e mídia impressa. Além disso, a equipe de Fórmula 1 tornou-se uma vitrine do 
biocombustível brasileiro para o mundo. 
 
As peças mostravam situações cotidianas em que o consumidor era obrigado a pesquisar a 
procedência do produto que estava comprando. Verificação desnecessária quando comprava 
combustível Petrobras. Além da campanha publicitária, ocorreram diversas ações 
promocionais durante o GP Brasil de Fórmula 1 2007. 



Outro case vencedor foi O "Diesel Verana - O resto é lenda". Com o crescimento do PIB, das 
melhores condições de apoio e serviços  para  embarcações e o grande potencial do mercado 
náutico do Brasil, a Petrobras se interessou em lançar um diesel premium para o segmento 
náutico de lazer. 
 
Foi montado o Cenpes (Centro de Pesquisa da Petrobras) para o desenvolvimento do produto 
e foram feitas pesquisas qualitativas e quantitativas em 15 cidades brasileiras para saber as 
necessidades dos consumidores do setor náutico. 
 
A marca Verana foi escolhida por remeter ao mundo náutico com o conceito de desafio. 
Foram realizados coquetel de lançamento, anúncios em revistas especializadas, blitze 
marítimas e terrestres e merchandising em PDV. 
 
O resultado foi um índice de aceitação de 84% ao novo produto, sendo que 95% dos 
consumidores têm intenção de continuar com ele. 
 
O terceiro case premiado da empresa foi o "Projeto Comunidades". No ano passado, uma 
pesquisa demonstrou que as populações vizinhas às refinarias da Petrobras não conheciam os 
projetos sociais e ambientais da empresa. 
 
Foi criado, então, o "Projeto Comunidades", com os objetivos de gerar aproximação entre a 
empresa e os cidadãos, valorizar os projetos sociais e ambientais e despertar a consciência 
ambiental como responsabilidade de todos. 
 
Equipes foram colocadas nas ruas para distribuir de porta em porta peças para que a 
comunidade se interessasse pela campanha. 
 
O projeto foi iniciado com uma ação de guerrilha, na qual jovens da comunidade distribuíram 
kits informativos dos projetos. A facilidade de compreensão e a criatividade foram as 
características das mensagens transmitidas. Os kits foram feitos pelas próprias comunidades 
e geraram renda local. 
 
Cerca de 800 mil pessoas foram impactadas pelos 200 mil kits e a marca Petrobras chegou 
mais perto das pessoas, reforçando a importância de projetos sociais e ambientais. 
 

 
 
Sadia leva dois prêmios 
 

 
 
 



A Sadia teve dois cases premiados no Marketing Best deste ano. Um pela ação para Qualy e 
outro pelo case "Kits de Natal". 
 
Para encarar o mercado maduro e cada vez mais competitivo, a margarina Qualy da Sadia se 
guiou pela inovação, para fortalecer a posição de liderança e os valores da marca. 
 
Os investimentos realizados foram direcionados ao consumidor final, seja através de ações 
promocionais, melhorias no produto ou lançamento de novas versões (hoje, são cinco no 
mercado). Com base no conceito "Qualidade de vida começa com a Sadia", a comunicação da 
marca buscou um posicionamento para se diferenciar das demais e delimitar um território 
próprio. As campanhas de comunicação são bem-humoradas e funcionam como exemplo de 
pessoas que valorizam a qualidade de vida e a união familiar. 
 
Nos últimos dois anos, destacaram-se diversas promoções, com prêmios em dinheiro, 
reforma da cozinha do consumidor (com projeto desenhado e assinado pelo famoso design 
Marcelo Rosembaum), sorteios de viagens, entre outras. 
 
A Qualy também foi a primeira marca de margarinas a utilizar o sistema de SMS como 
mecânica de promoção, além de estar presente nas mais diversas mídias, o que garantiu à 
marca a liderança absoluta em marketing share volume (34,3%) e valor (39%), segundo 
dados do AC Nielsen. 
 
A empresa também será premiada pelo case "Kits de Natal da Sadia". Em 1999, a indústria 
de alimentos ingressou no mercado de presentes corporativos com as cestas de produtos 
natalinos em embalagens térmicas. 
 
Ao perceberem o potencial do mercado, já que o Brasil tem cerca de 21 milhões de 
funcionários com carteira registrada, os concorrentes desenvolveram produtos parecidos. 
 
Para conquistar e fidelizar os públicos-alvos, que são os funcionários das empresas e as 
pessoas responsáveis pela decisão de compra, a Sadia passou a dar o produto. 
 
A cesta passou a ser objeto de desejo dos consumidores quando foi oferecida em bolsas 
térmicas assinadas por estilistas reconhecidos no mercado. 
 
Para garantir o envolvimento emocional dos públicos-alvos, foi criado um novo conceito 
"Cultive os valores", composto pelas referências universais amor, amizade, fé, ética e 
perseverança. 
 
O conceito foi transmitido por meio de uma etiqueta presa ao kit natalino. 
 
O resultado foi além do esperado pela empresa. Os kits de Natal Sadia geraram aumento no 
faturamento da empresa, que de 2004 para 2007 cresceu 69,8%. 
 
Além disso, uma pesquisa mostrou que o público entendeu as mensagens passadas pelos kits 
como sinceras e não como uma estratégia de marketing. 
 

 
 
Supergasbras fora da "guerra" 
 
Quando a Supergasbras percebeu que a sua liderança estava dividida no mercado de gás LP, 
colocou em prática um plano de comunicação com as classes C, D e E. 
 
Identificou, então, a oportunidade de utilizar como eixo central da estratégia o Mais Energia, 
projeto social de "alfabetização" alimentar. 
 
O plano levou o projeto a 22 feiras livres de São Paulo. Durante junho e julho de 2008, foram 
distribuídas cerca de 30 mil cartilhas com receitas e dicas. 



 
Para receber o material, juntamente com um ímã com o telefone da Supergasbras, os 
interessados preenchiam um cadastro, que foi utilizado posteriormente pela empresa para 
contato com o consumidor. 
 
Também foram utilizadas mídias estratégicas para a divulgação do produto. Durante a 
realização da ação, houve um incremento de vendas de 21,3%, considerando-se somente o 
televendas, em relação ao mês anterior. 
 

 
 
Globo tem bom retorno com feira 
 

 
 
 
fiara mostrar aos anunciantes as vantagens do modelo da Rede Globo para abordagens 
regionais de comunicação e as políticas comerciais que atendem tanto as necessidades dos 
clientes nacionais como locais, a emissora teve a idéia de realizar uma feira de negócios para 
que agências e anunciantes pudessem avaliar com antecedência os projetos. 
 
A divulgação foi feita em anúncios nos jornais especializados, newsletters e sites das 
emissoras, mailing da Rede Globo e contatos pessoais. Uma exposição abordando os 40 anos 
do Grupo de Mídia foi montada dentro da feira, atraindo o interesse dos visitantes pela 
história da entidade. Em outro espaço, um cenário baseado na novela "Três Irmãs" serviu de 
estúdio fotográfico para os visitantes posarem ao lado de atores da novela. 
 
A Feira de Eventos & Projetos Regionais recebeu mais de 2 mil decisores de compra de mídia 
das principais agências e anunciantes do País. O potencial de negócios gerados já supera os 
R$ 6o milhões. 

 
 
Neosaldina amplia atuação 
 
Ao adquirir a marca Neosaldina em 2003, a Nycomed Pharma constatou que a imagem da 
marca estava defasada (centralizando o uso do analgésico apenas para dores de cabeça 
intensas e enxaquecas), havia pouca procura nos pontos-de-venda e a comunicação estava 
calcada em visitas médicas. 
 
O plano de comunicação desenvolvido entre 2006 e 2007 consistiu em um reposicionamento 
de Neosaldina, mostrando que o analgésico também era "especialista" contra as dores de 
cabeça do dia-a-dia. A marca também ficou mais popular e humana, mantendo seu DNA que 
se caracteriza pela "eficácia", ampliou a base de experimenta-dores e aproximou a marca dos 
jovens. Empresa investiu em mídia de massa, materiais promocionais e ações de trade 



marketing para dar maior visibilidade à marca nos PDVs. No final de 2007, a marca 
consolidou sua posição como o analgésico mais vendido no Brasil. Neosaldina também passou 
a ser a segunda colocada no Top Of Mind da categoria, com 10 milhões de consumidores no 
País. 
 

 
 
Itaú alavanca negócios com novo conceito 
 
Com o intuito de aumentar a percepção sobre as vantagens em ser cliente Itaú, o banco 
incluiu em sua comunicação a assinatura "Itaú. A melhor relação custo-benefício para você", 
uma forma de concretizar a promessa do posicionamento "Feito para você", adotado desde 
2003. 
 
O ícone da campanha é um lápis de duas pontas: de um lado o Itaú e de outro, o cliente. 
Antes da campanha ser lançada na mídia, a instituição disseminou o conceito para o público 
interno, com ações de endomarketing, convenções e eventos para funcionários. 
 
A campanha se transformou em um grande case, com resultados expressivos, refletindo no 
aumento do volume de novos negócios. Os índices de share of mind, por exemplo, tiveram 
uni aumento médio de 20%. Em pesquisa de penetração, o banco também constatou que o 
índice de recall ficou acima da média em diversas peças. 
 

 
 
X Games chama atenção da mídia e de anunciantes 
 
Neste ano, a ESPN e a ReUnion Sports & Marketing uniram-se e realizaram, entre os dias 25 
e 27 de abril, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, o X Games Brasil, evento de 
esportes de ação. 
 
A campanha de comunicação tinha como principais objetivos tirar o X Games do nicho de 
esportes de ação e torná-lo um evento cobiçado pela mídia, pelo público e por 
patrocinadores; comunicá-lo a fim de gerar visibilidade e atrair público; e dar status de 
evento nacional, já que ele nasceu nos Estados Unidos, em 1995. 
 
O X Games contou com 15 espaços de entretenimento, lojas, shows das bandas CPM 22 e 
Charlie Brown Jr., e clínica de skate street e apresentações de esportistas. Também foram 
comercializados produtos licenciados. Houve cobertura dos canais ESPN e do site oficial do 
evento, atingindo cerca de 500 mil pessoas por meio da TV por assinatura e 350 mil acessos 
pela internet. O evento contou com o patrocínio da Parmalat, Guaraná Antarctica, Honda, Oi 
e Ipiranga. 
 

 
 
Biscoitos em harmonia 
 
Atenta ao movimento da população em buscar maior qualidade de vida e escolha de 
alimentos, a Nestlé realizou em 2005 estudo de mercado no qual atestou que a categoria de 
biscoitos encontrava-se estável. E, em paralelo, a mídia apresentava o segmento como um 
dos vilões da saúde, sendo que nenhum player da área enquadrava-se no perfil de 
alimentação saudável. 
 
Com a finalidade de oferecer benefícios relevantes nesta categoria, a Nestlé resolveu lançar 
uma linha de biscoitos saudáveis, intitulada "Combina com", que ratificava a proposta do 
produto em harmonizar o biscoito com tudo o que era saudável. E para quebrar ô paradigma 
de que produtos saudáveis não eram saborosos, a Nestlé e a Publicis desenvolveram ampla 
campanha. A linha esteve também em vários eventos estratégicos patrocinados pela marca 
como as Paraolimpíadas de Pequim. O lançamento de "Combina com" superou ás 



expectativas. As vendas previstas para a categoria este ano excederam a meta em 10%. Em 
pesquisa, obteve 63% de preferência do consumidor no quesito sabor. 
 

 
 
Ultragaz cria Sigep e auxilia gestão 
 
Em 2005, houve uma identitsficação de inconsistência na cobertura de áreas da Ultragaz. 
Existiam algumas delas sem a efetiva participação e outras com sobreposição de atuação. 
 
Os problemas tinham como principal causa a ausência de uma avaliação sistemática e 
padronizada da cobertura de mercado e outras variáveis demográficas para toda empresa. 
Para solucionar a dificuldade, a Ultragaz lançou o projeto Sigep (Sistema de Gestão e 
Planejamento). Baseando-se em técnicas de geomarketing, desenvolveu um modelo de 
gestão que permite análises de variáveis estratégicas sobre o mercado para auxiliar as 
decisões da equipe comercial, através da simulação de mapas digitais. 
 
O Sigep foi desenvolvido com a equipe de TI (Tecnologia da Informação) e capacitou 13 
funcionários, que ficaram responsáveis pela supervisão de 4.100 revendas. No total, foi 
investido Rs 1 milhão e apontada a necessidade de mais mil novas revendas no País. 
 

 
 
Ourocap 200 anos recupera Brasilcap 
 
No ano passado, a Brasilcap percebeu que por conta do grande volume de resgates, as suas 
reservas técnicas vinham sofrendo, de maneira gradativa, forte erosão. Ao mesmo tempo, a 
concorrência crescia suas reservas mês a mês. 
 
Para conter o avanço da concorrência e dos resgates, a Brasilcap resolveu criar o Ourocap 
200 anos, o primeiro produto com o selo 200 anos do Banco do Brasil. 
 
Para isso, foi desenvolvido um título tendo como diferencial a comemoração dos 200 anos do 
Banco do Brasil, série limitada e de contemplação obrigatória. O grande atrativo, portanto, 
era o prêmio de Rs 5 milhões. O Ourocap 200 anos contava com um pagamento no valor de 
R$ 2 mil e com vigência de 36 meses. Além dos R$ 5 milhões, também houve o sorteio de 
prêmios mensais no valor de R$ 200 mil, totalizando R$ 12,2 milhões ao longo de sua 
vigência. 
 
A comercializaçãodo título de capitalização teve recorde de vendas, com a marca de R$ 204,2 
milhões de faturamento em um mês. Desse montante comercializado em outubro de 2007, 
R$ 62,2 milhões eram relativos ao Ourocap 200 anos, o que representava 30,5% do total 
comercializado no período. 
 

 
 
Revista Veja tem comemoração histórica 



 
 
Para comemorar os 40 anos de Veja, desde março deste ano a revista desenvolveu uma série 
de edições especiais, além de matérias alusivas na própria publicação e no site. 
 
Para enfatizar as comemorações do aniversário, dia 2 de março estreou campanha 
publicitária desenvolvida pela AlmapBBDO. A ação foi composta por um filme de 6o segundos 
que foi exibido no intervalo do "Fantástico", da Rede Globo, além de anúncios impressos em 
páginas duplas e multipage sob o slogan "Veja: indispensável para o país que queremos ser". 
Também foram contempladas as mídias internet, rádio e cinema. Em paralelo, a Editora Abril 
promoveu o "Seminário Veja 40 anos", também com anúncios e spots de divulgação. 
 
Para a comercialização da edição especial, a Abril promoveu diversas ações. Entre elas, road 
show pelas principais agências do País; ação de marketing direto com os 6o maiores 
anunciantes de Veja; pesquisa de anúncios em todas as edições de Veja; veiculação de 
anúncios em homenagem aos maiores anunciantes; e e-mail marketing-divulgando a edição 
especial. Em 40 anos, Veja aumentou 300% seu número de páginas de publicidade e 323% o 
seu faturamento com anúncios. 
 

 
 
141 SoHo Square conquista 
 
Um dos principais grupos multinacionais de comunicação do mundo, o WPP, com sede em 
Londres, que controla no Brasil a Ogilvy, JWT, Y&R, entre outras, adotou um plano de fusão 
para o mercado nacional que vem trazendo excelentes resultados. 
 
Trata-se da fusão entre a 141 Worldwide (focada em below the line) e a SoHo Square, 
agência de publicidade que atende a conta mundial da Avon. O objetivo foi posicionar melhor 
as duas marcas entre os anunciantes e ampliar a atuação. Sob o comando de Luiz Kroeff e 
Mauro Motoryn, a 141 SoHo Square conquistou em sete meses de operação 28 contas e em 
um ano e meio de existência adquiriu outras três empresas: a Preview (healthcare); Newport 
(varejo) e, em junho deste ano, a Mais!. 
 
Em menos de dois anos, a 141 SoHo Square conseguiu se posicionar entre as 25 maiores 
agências, segundo ranking do Ibope Monitor, com quase R$ 250 milhões em faturamento de 



mídia. Tem entre seus clientes Avon, América, C&C, Wickbold, Makro e Editora Abril. 
 

 
 
Disney Channel atrai novos públicos 
 
Para estar em primeiro lugar entre os públicos de 4 a 11 e 12 a 17 anos em todas as classes 
sociais, de ambos os sexos e em todos os horários de programação, o Disney Channel 
realizou ações, junto ao trade, consumidores e formadores de opinião. 
 
Junto ao trade a prioridade foram as operadoras de TV por assinatura, com negociações para 
inclusão do Disney Channel em pacotes com maior número de assinantes, além de diversas 
ações para mobilizar a base de assinantes não convertida ao Disney Channel a fazê-lo. Para 
os consumidores, foram feitas ações de comunicação em revista, online, indoor e outdoor. 
Foram realizados eventos, pré-estréias, desfiles, shows e parcerias estratégicas. Foi criado 
ainda monitoramento da programação para aprimorar a oferta de produtos de acordo com as 
expectativas dos consumidores - alteraram horários e introduziram programas com a ajuda 
de diversos monitores do mercado. 
 
Antes do final de 2007 os objetivos foram alcançados. Em vendas publicitárias, o Disney 
Channel teve um crescimento de 417%. 
 

 
Caminhão sob medida 
 
Quando a Volkswagen Caminhões e Ônibus inaugurou, em 1996, a sua nova fábrica em 
Resende (RJ), a montadora lançou um conceito inédito: "Caminhões sob medida". 
 
Frotistas e autônomos podiam, por exemplo, decidir qual a melhor solução não só entre os 34 
diferentes modelos de caminhões como também entre dezenas de combinações de 
características técnicas. Para reforçar a novidade, a marca investiu em campanha 
institucional, cujo objetivo principal era mostrar que só uma empresa nascida no Brasil podia 
fazer caminhões sob medida como a Volkswagen. 
 
O retorno para a empresa foi excelente. Em 2000, a Volkswagen alcançou a vice-liderança 
nacional do segmento. Em 2003, pela primeira vez, tornou-se líder de mercado, com 32,6% 
de participação. No período de janeiro a setembro de 2008, a participação de 31,5% nas 
vendas de caminhões consolidou a liderança da marca pelo sexto ano consecutivo. 
 

 
 
SPCVB chama atenção para capital 
 
Para fortalecer o turismo na capital paulista, o São Paulo Convention & Visitors Bureau 
(SPCVB) definiu os 4 Cs - Comunicação (Campanha "São Paulo é tudo de bom"), Captação 
(trabalho de captação de eventos nacionais e internacionais), Capacitação (programa Bem 
Receber) e Controle (reunião e divulgação de indicadores da cidade e pesquisas com perfil do 
turista)  como lema de sua atuação. Dentro dessa proposta, uma das ações foi desenvolver o 
press kit internacional "Dez razões para se fazer um evento na cidade", além de lançar 
programas e a campanha "São Paulo é tudo de bom" (2007), com criação da McCann 
Erickson. A Escola de Samba Mocidade Alegre se aliou ao SPCVB e criou o samba-enredo 
"Bem-vindo a São Paulo. Sabe por quê? Porque São Paulo é tudo de bom". A resposta veio 
em números. Em 2007, o SPCVB bateu o recorde de eventos apoiados, com a captação de 
181. No ano passado a cidade realizou 61 eventos, 13% a mais na comparação com os 54 
eventos de 2006. 
 

 
 
 



Convite da Samsung reverte em medalhas para o Brasil 
 
Para dar continuidade ao projeto "Medalha azul Samsung", iniciado em 2007 com o patrocínio 
dos Jogos Pan Americanos no Rio de Janeiro, a Samsung manteve nas Olimpíadas de 2008 o 
mesmo modelo de campanha com o patrocínio de dez atletas. A ação foi dividida em três 
grandes estratégias: planejamento - transformando problema em vantagem; comunicação - 
criando um conceito integrador; e mídia - combinando mídia convencional com guerrilha. 
 
Seguindo essa linha, as principais ações de marketing estiveram alinhadas ao conceito 
"Imagine", que funcionou como um convite a sonhar com conquistas e realizações. Como 
resultado, a marca alcançou 100% de eficiência, já que oito atletas conquistaram sete 
medalhas (ouro, prata e bronze), alavancando vendas e retorno na mídia. 
 
Petra dá mais visibilidade ao portfólio de cervejaria De olho no crescimento do seg-
lnfermento das cervejas premium, a Cervejaria Petrópolis decidiu ampliar a linha da marca 
Petra e lançar novas cervejas especiais para atender ao paladar do consumidor que valoriza 
um produto com qualidade superior e aprecia novos tipos de cerveja. 
 
Depois do sucesso da versão escura, lançada em 2004, o passo seguinte foi lançar uma 
cerveja clara tipo Pielsen. Seguindo as tradicionais receitas alemãs, a Petra passou a ser 
produzida nas versões Petra Aurum (cerveja puro malte tipo Pielsen); Petra Bock (cerveja 
tipo Bock) e Petra Schwarzbier (cerveja preta). A garrafa de 500 ml sem retorno foi escolhida 
como embalagem porque é tradicionalmente utilizada na Alemanha. 
 
Com as novas cervejas especiais Petra, a Petrópolis tem conquistado mais visibilidade nos 
pontos-de-venda do mercado premium, agregando também benefícios de imagem ao seu 
portfólio de marcas, como as cervejas Crystal e Itaipava, entre outras.  
 

 
 
Olympikus consolida marca com patrocínio ao Pan 
 
Observando uma tendência de queda de participação de mercado e enfrentando o risco de 
perder a liderança nas vendas de calçados esportivos, a Olympikus estruturou um plano de 
marketing ancorado pelo patrocínio oficial aos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. 
 
A estratégia era manter sua posição de liderança, agregar valor aos seus produtos e dar novo 
posicionamento à marca. O investimento chegou a US$ 60 milhões. Uma ampla campanha 
publicitária e de marketing integrado reforçaram a idéia da evolução da tecnologia dos 
produtos Olympikus. Para acompanhar a linguagem, a logomarca também foi modernizada. 
 
Após a ação, os objetivos foram alcançados. A Olympikus passou a ser percebida como uma 
marca tecnologicamente evoluída e passou a atingir todas as classes sociais, com a 
consolidação inclusive internacional. Além disso, houve incremento nas vendas de 13% e o 
share de valor teve uma alta de 42%. 
 

 
 
Repsol experimenta lucro pela primeira vez no Brasil 
 
A Repsol comemorou em 2007 os dez anos de atuação no Brasil e o primeiro registro de 
lucros da operação no País. O feito histórico foi possível graças ao case "Transparência, 
equipe, foco, resultados". A empresa, que atua em mais de 30 países, tinha um histórico de 
prejuízo no Brasil, pois sua chegada coincidiu com a desregulamentação do segmento de 
combustíveis e o achatamento das margens de comercialização. 
 
O desafio era melhorar o negócio em R$ 21 milhões em um intervalo de 12 meses. Para 
colocar em prática o plano, o primeiro passo foi a comunicação para colaboradores e clientes. 



Depois a Repsol colocou em prática o programa de lojas de conveniência, com melhores 
produtos nas lojas, treinamento e promoções sazonais. 
 
Os resultados estão sendo sentidos, principalmente, em 2008, quando, até agosto, a empresa 
teve receitas de R$ 27 milhões e despesas de R$ 16 milhões. 
 

 
 
Unimed investe em atletas 
 
A Unimed assumiu seu compromisso com a sociedade por meio de sua política de 
responsabilidade social. A empresa encontrou no esporte paraolímpico uma oportunidade de 
estar ao lado de uma causa alinhada com seu posicionamento. Formou um comitê para 
transformar deficientes em atletas, ajudando-os a superar problemas e a alcançar altas 
performances. 
 
Dentre as ações de comunicação realizadas destacam-se o patrocínio da emissora Sport-TV, 
com vinhetas veiculadas ao longo da programação; filme de 30 e 45 segundos, anúncios 
sobre a abertura, medalhas conquistadas e encerramento dos jogos; mídia indoor; criação de 
um hotsite, blog, comunidades no Orkut e ações de comunicação online com informações 
sobre os jogos; ações com a imprensa; e palestras para o público interno da Unimed para 
apresentação da estratégia utilizada. 
 
Seis milhões de pessoas foram impactadas com patrocínio dos jogos na SporTV. A ação 
proporcionou condições técnicas e científicas para o desenvolvimento dos atletas brasileiros. 

 
 
Seguros Aliança usa metas da ONU 
 
Em comemoração de seus dez anos de atividades, a Companhia de Seguros Aliança assumiu, 
como parte de sua política institucional, a divulgação das "Metas do milênio para mudar o 
mundo", estabelecidas pela ONU (Organização das Nações Unidas). O objetivo era 
conscientizar seus funcionários, parceiros, fornecedores e clientes sobre os oito problemas 
que atingem o mundo. Entre eles, erradicar a pobreza e fome; atingir o ensino básico; 
promover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil; 
melhorar a saúde materna; combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; garantir a 
sustentabilidade ambiental; e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. 
 
A campanha, intitulada de "Os 8 jeitos de mudar o mundo", foi composta por oito anúncios 
impressos, além da distribuição de cadernos elaborados com papel reciclado com mensagens 
referentes às metas. Também foram feitos cartões-postais e camisetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 27 out. 2008, p. 23-26.  




