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Com o intuito de destacar 
os atletas do dia-a-dia, que pre-
cisam de motivação constante 
para realizar atividades físicas, 
a nova campanha da Olympikus 
lança o conceito “Inspire-se”. 
Criada pela DCS Comunicações, 
ela contempla dois filmes — um 
de 30 segundos e outro de 60 — 
na TV Globo, além de ações em 
pontos-de-venda e na internet.

A marca de artigos esportivos 
adquiriu uma inserção em todos 
os jogos de futebol da Rede Glo-
bo em 2009 e, por este motivo, a 
primeira veiculação do filme está 
prevista para 15 de fevereiro, um 
domingo de futebol.

Márcio Callage, gerente da 
divisão de marketing do Grupo 
Vulcabras, explica que o con-
ceito visa expressar o momento 
da marca aos consumidores. 
“Queremos mostrar que não 
são apenas os profissionais que 
usam Olympikus, mas também 
os atletas do dia-a-dia. E o que 
seria deles sem a própria inspi-
ração?”, indaga.

Segundo Callage, “Inspire-se” 
foi criado após pesquisa feita com 
consumidores que questionava a 
percepção deles sobre a marca. 
“Este conceito pode durar mui-
tos anos. A Olympikus vendeu 
13 milhões de pares em 2008 e 
mostraremos a história desses 
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Conteúdo estimula a prática esportiva por atletas anônimos

Campanha mostra esforço diário que as pessoas fazem para treinar

Mantra
Apresentado na Couromoda 

— feira internacional de calça-
dos, artigos esportivos e arte-
fatos de couro, que aconteceu 
em São Paulo entre 12 e 15 de 
janeiro —, juntamente com 29 
modelos de calçados da marca, 
o conceito “Inspire-se” promete 
virar mantra da Olympikus. 
“Com a fidelidade que temos 
de nossos consumidores, que-
remos estimular a inquietação, 
a irreverência e a criatividade 
para que não fiquem parados e 
se inspirem”, diz Callage.

O publicitário conta que até 
2008 a Olympikus se associa-
va, principalmente, a grandes 
eventos esportivos, como os 
Jogos Pan-americanos e os Jo-
gos Olímpicos. De acordo com 
ele, nos três primeiros trimes-
tres do ano passado a marca 
registrou um faturamento su-
perior a R$ 600 milhões. Para 
2009, ano sem acontecimentos 
desse porte, a empresa foi bus-
car na sua história e nos seus 
consumidores elementos para 
criar o novo conceito. “Des-
tinamos 70% de nossa verba 
anual de marketing para essa 
campanha”, afirma Callage, 
acrescentando que a outra 
fase está programada para o 
segundo semestre.

atletas anônimos”, afirma. 
O comercial “Amadores” mos-

tra pessoas que acordam cedo 
para praticar esportes como atle-
tismo, musculação e vôlei, entre 
outros. As personagens correm 
por ruas com paralelepípedos, 
escadas de edifícios e praias, 

chova ou faça sol. Enquanto os 
anônimos suam, o locutor, em 
off, questiona: “Onde estão as 
medalhas, os troféus, a torci-
da, o dinheiro, os contratos, os 
aplausos, as glórias, os flashes, as 
câmeras e os pódios?”. Ele ainda 
pergunta sobre os adversários, as 

pistas, as quadras e os estádios 
antes de indagar: “Onde está o 
limite?”. O conceito “Inspire-se” 
é apresentado no final do filme 
junto com a nova tecnologia da 
Olympikus, a Tube Xtra. As ver-
sões foram gravadas em Santos, 
Guarujá e São Paulo.
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Leroy Merlin aposta  
em preço e variedade

A rede de home center Leroy 
Merlin anunciou sua campanha de 
publicidade para 2009 criada pela 
MPM. Sem revelar investimentos, 
a empresa mantém estratégia 
de comunicação semelhante à 
veiculada em 2008, acrescida de 
sugestões de clientes coletadas 
em pesquisa realizada nas lojas. 
Para Carla Ramos, gerente de 
marketing da rede, “a campanha 
evoluiu”. A companhia de origem 
francesa divulgou também a 
renovação do contrato com o ar-
quiteto Marcelo Rosenbaum, que 
criará ambientes para residências 
a partir de produtos oferecidos 
pela loja.

A proposta é fugir do padrão 
de propaganda que se produz no 
segmento em que a empresa atua, 
o que Aaron Sutton, sócio e diretor 
de criação da agência, considera 
ser “varejo rasteiro”. “Estamos co-
locando o conceito do mercado de 

varejo como uma coisa muito mais 
próxima, mais quente”, diz. 

O filme de 30 segundos, que 
marca a estréia da campanha e 
que foi veiculado na quinta-feira 
passada, divulga o Festival da 
Organização, que se estende pelo 
mês de fevereiro. O projeto apos-
ta em materiais como prateleiras 
e caixas decoradas para mote 
do comercial e para as criações 
de Rosenbaum. Após a data de 
estréia, uma versão reduzida de 
30 segundos sustentará o festival 
em fevereiro. As duas peças para 
TV, produzidas pela Sentimental 
Filmes, apresentam um jingle 
animado, criado pela Voicez, cujo 
refrão versa da seguinte maneira: 
“A melhor casa do mundo se faz 
assim/Melhor preço e variedade 
é marca da Leroy Merlin”.

O plano de mídia é com-
plementado por material para 
PDV, peças online em veículos 

A estratégia de comunicação para 2009 dará mais destaque à logomarca da empresa

segmentados — o portal casa.
com.br, da Editora Abril, por 
exemplo — e ações de marke-
ting direto, como distribuição 
de tablóides. Este último item, 
por sua vez, ganha tratamento 
especial: além de contar com 
as habituais ofertas da loja, os 
tablóides veicularão ambientes 
criados por Rosenbaum de acor-
do com as ofertas do mês. 

Outro aspecto relevante em 
2009 é que o triângulo verde, 
adotado como logotipo, ganha des-
taque em um esforço da rede em 
se posicionar cada vez mais como 
uma marca forte no segmento em 
que atua. A intenção é distanciar-se 
da idéia de uma loja que comercia-
liza produtos de diversas marcas. 
“Toda promessa que entregamos 
na nossa comunicação é percebi-
da pelo consumidor”, conta Carla 
Ramos. “Mais importante que 
pensarmos em campanha é pen-

sarmos em plataforma de marca”, 
diz Gal Barradas, vice-presidente 
de propaganda da MPM. 

A criação é de Joanna Mon-
teiro Soares e Hélio Neto, com 

direção de Aaron Sutton e 
Jorge Iervolino. O filme tem 
direção de Maurício Guimarães 
e Luciano Zuffo.

Eduardo Duarte Zanelato

MM 1344 pg22e23.indd   22 29/1/2009   16:04:16

Text Box
Anúncio

Text Box
LUCENA, André. Olympikus exercita inspiração. Meio & Mensagem, São Paulo, ano 30, n. 1344, p. 22, 2 fev. 2009.




