
Olla investe mais no Dia do Sexo 
Suellen Vallini 
 
Marca ganha visibilidade com ações específicas para a data; Age é responsável pela campanha 
 
Cena de filme com o conceito “Tire o atraso”  
 
A Olla já tinha traçado seu cronograma de marketing para 2008 quando a equipe da Age, 
agência da marca de preservativos da Inal, teve uma ideia: criar o Dia do Sexo (6 de 
setembro). Os planos anteriores foram abortados e a Olla apostou nessa sacada, que teve 
grande repercussão e fez as vendas de camisinhas aumentarem. Neste ano, a marca volta a 
investir mais alto na data com uma série de ações que vão abocanhar cerca de 80% de sua 
verba anual para comunicação. 
 
A ideia agora é elevar a campanha a outro patamar e oficializar o Dia do Sexo no calendário 
nacional. Uma das ações está juntando assinaturas para enviar a reivindicação ao Ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão. Por meio do site www.diadosexo.com.br, mais de 60 mil 
pessoas já registraram apoio. 
 
Com o conceito “Tire o atraso”, a ação também conta com dois filmes veiculados na MTV, seis 
spots, banners nos principais portais brasileiros, game (www.sextris.com.br), ações de 
merchandising e kits com camisetas que estão sendo comercializados em farmácias. 
 
Além disso, agência criou a “Caranga do Dia do Sexo”, um veículo que para na frente dos 
principais bares de São Paulo e simula um casal transando em seu interior. A marca também 
vai promover a festa Dia do Sexo Celebration, que acontecerá no Beach Club Sirena, em 
Maresias (SP). 
 
“Como a verba é curta, escolhemos fazer coisas que pudessem gerar mais repercussão 
gratuita e mídia espontânea. Neste ano, não precisamos mais explicar qual é a ideia do Dia do 
Sexo, então, conseguimos propor ações diferenciadas, desmembrar a campanha em várias 
brincadeiras”, explicou Henrique Mattos, diretor de arte da Age. 
 
Segundo Denis Araújo, gerente de marketing da Inal, o retorno da ação tem sido muito 
expressivo. “A campanha tem apelo popular muito forte e a adesão é cada vez maior. Muitas 
empresas procuram a Olla para fazer parcerias. Criamos uma identidade de marca. Vamos 
planejar algo maior para o ano que vem, quem sabe expandir para outras cidades”, enfatizou 
o executivo. 
 
No ano passado, a Olla teve crescimento de 16%. Neste ano, apesar da crise, a expectativa é 
ampliar os negócios em 10%. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 31 ago. 2009, p. 4.  


