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O Ministério da Justiça está 
com uma nova comunicação para 
reforçar a campanha nacional 
de registro e entrega de armas 
promovida pelo governo federal. 
Criada pela DM9DDB, ela é, na 
verdade, a segunda etapa de um 
trabalho iniciado em agosto. Des-
ta vez a ação foi feita com base em 
dados expressivos que indicam 
o perigo da posse de armas de 
fogo pela população. Segundo o 
Mapa da Violência dos Municí-
pios Brasileiros 2008, quase 36 
mil pessoas foram mortas dessa 
maneira no País em 2006. 

A comunicação aborda a Lei 
no 11.706, que orienta a popula-
ção a fazer o registro de sua arma 
ou entregá-la, mediante indeni-
zação, até 31 de dezembro. “A 
principal mensagem da campa-
nha, além de direcionar para o 
cumprimento da lei, é despertar, 
em cada um dos brasileiros, o 

Chega de vítimas
Com assinatura da DM9, comunicação do Ministério da Justiça 
reforça a atenção para o registro e a entrega de armas
Eduardo Duarte Zanelato

A proposta é desarmar a po-
pulação, por meio de peças que 
reforçam o mal que as armas 
podem causar e as histórias de 
vida que podem interromper. 
Todas as peças trazem a assi-
natura “Respeitar a lei é a sua 
melhor arma”, numa alusão à 
criminalização do porte ilegal, 
a partir do fim deste ano. 

O mote é “Não deixe a ile-
galidade fazer mais vítimas”, 
e, nesta segunda etapa, a es-
tratégia mira a mídia indoor. 
A comunicação envolve ações 

Ficha técnica
Título: “Bala”

Anunciante/produto: Ministério da 

Justiça/Desarmamento

Agência: DM9DDB

Criação: Edi Peixoto, Geisa Motta Lopes, 

Paulo Mariano e Nilton Júnior

Direção de criação: Sérgio Valente, 

Rodolfo Sampaio e Julio Andery

Produtora/filme: Margarida Flores 

e Filmes

Direção/filme: Carlão Busato

Direção/fotografia: Russo Loyola

Pós-produção: Ilegal FX

Produtora/som: Trah Lah Lah

Aprovação/cliente: Vera Spolidoro, 

Ludmila Luz e José Severiano

Em sua campanha pelo desarmamento, 
o Ministério da Justiça aposta agora em 
mídia indoor, depois do investimento 
em TV e cinema, além de rádio e revis-
ta. O comercial “Bala” fica no ar até o 

dia 20 de dezembro

As chamadas mídias sociais 
ganharam lugar de destaque nas 
estratégias de marketing digital 
da LG. Sua atual campanha tem 
um de seus pilares no envolvi-
mento de blogueiros. 

Desenvolvido pela Sinc para 
a linha de notebooks da marca, 
o desafio Ultimate Blog Chal-
lenge selecionou seis blogs e 
disponibilizou um modelo dife-
rente de computador portátil 
para cada um deles. 
Seus autores devem 
cumprir dez provas, 
que requerem não só 
o uso de diversas fer-
ramentas de interação, 
mas, principalmente, o 
poder de mobilização 
de cada um deles. O 
blog vencedor e um de 
seus leitores ganharão 
notebooks P300.

“Principalmente 
na área de tecnologia, os con-
sumidores acreditam pouco 
em propaganda e muito mais 
no que diz alguma pessoa que é 
referência no assunto. Por isso, 
a decisão de utilizar blogs que 
têm propriedade no tema e es-
tão testando os produtos é mui-
to mais relevante que qualquer 
tipo de mídia”, sustenta Alon 
Sochaczewski, sócio e diretor 
de criação da Sinc.

LG desafia blogueiros

Seis blogs participam da gincana que testa modelos de notebook da LG

Os blogueiros envolvidos são 
Nick Ellis (Digital Drops), Ian 
Black (Enloucrescendo), Luiz 
Jerônimo (Tarja Preta), Victor 
Vasques (Com Limão), Denise 
e Edgard (Fashion Bubbles) e 
Glauco Sabino (Descolex). “Eles 
têm perfis diversos, atraindo au-
diências relevantes e diferentes, 
além de estimularem o boca-a-
boca e de influenciarem outros 
blogs”, justifica Sochaczewski.

Comprovando seu poder de 
recrutamento e engajamento, 
esses blogueiros geraram cerca 
de 5 mil visitas e 2,2 mil cadas-
tros no hot site www.desafiolg.
com.br na primeira semana da 
promoção. Agência e anuncian-
te acreditam que esse número 
subirá consideravelmente até 
20 de dezembro, quando será 
encerrada a ação, assim como 
a repercussão da iniciativa em 

redes sociais, outros blogs e 
microblogs, como o Twitter.

Além desta, a LG tem pla-
nejadas outras três campanhas 
focadas em mídias sociais até o 
fim do ano. A equipe da Sinc tem 
aumentado significativamente 
o planejamento desse tipo de 
estratégia também para outros 
clientes. “Há um crescimento 
brutal de ações focadas na mídia 
social, que é cada vez mais rele-

vante e complementa 
outras ferramentas 
de marketing digital, 
como campanhas, si-
tes e mobile”, reforça 
Sochaczewski.

No mês passado, 
por exemplo, foi lan-
çado o blog O de Sem-
pre Nunca (www.ode-
semprenunca.com.
br), para a Bavaria 
Premium, com conte-

údo postado por seis blogueiros. 
No primeiro mês foram mais de 
100 posts, 300 comentários e 
150 assinantes de RSS. Como 
suporte e ferramenta de divul-
gação, a ação também tem uma 
conta no Twitter (http://twitter.
com/DeSempreNunca), com 
mais de 270 seguidores, além 
de desdobramentos no YouTube 
e no Flickr. 

Alexandre Zaghi Lemos

A Sprite Zero decidiu ir mais 
fundo na utilização do universo 
virtual e optou por uma campa-
nha completamente voltada à 
internet. A marca já tem um his-
tórico de crescentes investimen-
tos na mídia online, chegando a 
reservar cerca de 30% do orça-
mento de cada ação para a web. 
No entanto, só agora o “extremo” 
é atingido. O motivo, segundo Ri-
cardo Fort, diretor de marketing, 
é claro: “Atingir diretamente os 
jovens, além de criar maior in-
teração com os consumidores”. 
Afora isso, Fort defende que os 
meios digitais são mais precisos, 
podendo atingir públicos mais 
específicos por meio de inúme-
ras comunidades separadas por 
diversos interesses.

Para a campanha, iniciada 
na semana passada, a Sprite 
contou com duas agências, como 
é comum para todos os rótulos 
pertencentes à Coca-Cola. A 
JWT ficou encarregada do pla-
nejamento de mídia, enquanto 
a RMG Connect se incumbiu da 
criação. O resultado é uma ação 
bem-humorada, que vem na 
cola de comunicações lançadas 
anteriormente pela indústria 
de bebidas. O pilar que apóia o 
projeto é uma celebridade do 

“Rei dos Elogios” estrela 
ação da Sprite Zero

YouTube, o vigia Carlos Nasci-
mento (o “Rei dos Elogios”, de 
Quixeramobim), conhecido pela 
criação de adjetivos esdrúxulos, 
como “estrogonoficamente sen-
sível” e “estrambólico”.

A RMG aproveitou esse “clás-
sico” da internet para inventar 
o mote “Elogio sem noção é 
enganação”. No hot site (www.
sprite.com.br/reidoelogio), Car-
los Nascimento empresta sua voz 
e interpretação a um personagem 
virtual que passa o tempo inteiro 
falando sem parar, reproduzindo 
o tom nonsense já característico 
da campanha anterior, “As coisas 
como são”. A idéia é testar quanto 
tempo o usuário consegue perma-
necer na página. No espaço, o in-
ternauta também pode sacanear 
um amigo, programando ligações 
com os elogios incompreensíveis 
do vigia de Quixeramobim.

Na opinião de Ricardo Fort, 
essa campanha não seria possível 
se há quatro anos não tivesse 
sido montado na Coca-Cola um 
time de profissionais dedicados 
à mídia online. “Com pessoas 
especializadas, nós passamos a 
aproveitar melhor as modas da 
web. Ficamos mais interados 
desse mundo”, comenta. 

Adriano Conter

dever de cidadão, a consciência 
de que viver em sociedade é 
agir em prol do bem individual 
e coletivo”, ressalta a chefe de 
comunicação do Ministério da 
Justiça, Ludmila Bezerra Luz.

em bares, com distribuição de 
bolachas de chope e adesivos 
em banheiros. Há ainda inser-
ções em mobiliário urbano. 
Uma das medidas foi fazer 
apliques de uma transparência 
em superfícies como espelhos 
para provocar a sensação do 
impacto de uma bala atingindo 
o local. 

As demais mídias, utilizadas 
desde agosto, como TV e cinema, 
e as peças para rádio e revistas 
permanecem no ar, ao lado das 
novidades, até 20 de dezembro. 
O público-alvo da campanha são 
os proprietários de armas, com 
perfil acima de 35 anos, perten-
cente às classes A, B e C, além de 
sua família e pessoas próximas, 
que têm papel importante na 
tomada da decisão de entrega 
da arma de fogo. 

Na mira do Ministério
Como o programa de regu-

larização das armas termina no 
fim do ano, mas a entrega não, 
o Ministério não sabe se dará 
continuidade à comunicação 
após esta segunda etapa. De 
qualquer maneira, uma das 
principais ações para o próximo 
período já está definida. “Uma 
grande campanha de combate à 
pirataria, por exemplo, entrará 
no planejamento para 2009”, 
conta Ludmila.
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