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"Primeiro envolva e depois comece a vender" foi uma das estratégias criativas apresentadas 
pela vp e diretora de criação da Fábrica, Marisa Furtado, e pela superintendente de marketing 
do Bradesco, Tais Cavalheiro, durante o DMA 2008 no Brasil, na última quarta-feira (12), em 
São Paulo. As executivas basearam suas apresentações na palestra de pós-conferência do 
DMA realizada por Alan Rosenspan. 
 
Para desbancar o ceticismo das pessoas, segundo as executivas, é preciso primeiro envolvê-
las para depois tentar vender o produto. A estratégia usada deve ser "Heart, mind and 
pocket" (coração, mente e bolso), Marisa apresentou o case da empresa Pinkbatts, que 
fabrica isolante térmico para casas. O filme foi um sucesso e gerou um viral surpreendente.  
 
"As pessoas fizeram seus próprios filmes e colocaram no YouTube", disse. 
 
O comercial mostrava um homem vestido de urso rosa abraçado às costas das pessoas 
quando elas estavam em casa. Ao sair da porta, elas eram "abandonadas" ao frio. 
 
Outras sete estratégias foram destacadas pelas executivas. A primeira ação abordada foi 
"Você no controle", "Tem de fazer o cliente se sentir um herói", falou Marisa. Para ilustrar a 
estratégia, elas apresentaram o case "Grab a Plane", da companhia aérea neozelandesa Air 
New Zeland. 
 
A promoção fez tanto sucesso que teve a participação de 5% de toda a população do país. O 
ganhador levaria um grupo de 40 amigos para uma viagem em seu próprio avião do qual 
seria também o comandante. "Os amigos precisavam entrar no site e escolher seu acento. 
Para cada participante, eram gerados mais 40 acessos", explicou Marisa. O sucesso da 
promoção foi tanto que gerou uma mídia espontânea de US$ 330 milhões. 
 
A segunda estratégia é criar valor. "Tem coisas que não custam nada, como antecipar uma 
necessidade prestando um serviço", falou Taís. 
 
Personalizar é outra estratégia essencial. "Não é só colocar o nome, é mais que isso. É 
personalizar o conteúdo", explicou Marisa. 
 
Aumentar o tempo do contato imediato do olhar com a mensagem também é importante.  
 
"Usar um formato diferente ou reinventar o que já existe são maneiras de manter a atenção 
inicial por mais tempo", concluiu Marisa. 
 
Validar a própria comunicação também está entre as estratégias indicadas. "Mesmo as 
empresas conhecidas precisam falar de si mesmas", contou. 
 
Usar boas imagens também é importante. "Think verbal, actvisual" é o lema que deve ser 
adotado. "As imagens são mais facilmente memorizadas e têm interpretação subjetiva", falou 
Taís. 
 
A última estratégia criativa é a convergência. As mídias devem interagir. "Mobile é totalmente 
opt-in. Se é para fazer uma ação mais ou menos, é melhor nem começar", disse Marisa.                         
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 17 nov. 2008, p. 34.   


