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Seguindo a linha das duas campanhas anteriores nas quais personalidades  o chef Alex Atala, a 
jornalista Joyce Pascovitch e a atriz Camila Morgado representavam a Nextel para 
determinados nichos, o escolhido para estrelar os dois filmes que compõem esta nova fase da 
marca é o cantor Herbert Vianna, vocalista do Paralamas do Sucesso. "Ele é um profissional 
que tem uma história de superação", contou Guga Ketzer, diretor de criação da campanha e 
vice-presidente da Loducca.MPM, agência responsável pela campanha. 
 
Em São Paulo e Rio de Janeiro, o filme exibido é o institucional, que mostra Herbert Vianna 
declamando a letra de "Lanterna dos afogados", música do Paralamas do Sucesso, enquanto 
empurra sua cadeira de rodas até o palco. O local escolhido para a gravação foi o Citybank 
Hall, no Rio de Janeiro, porque possui uma ligação direta entre o camarim e o palco. 
"Queríamos mostrar, como é feito em documentários de músicos, essa tensão do artista antes 
de se apresentar, porque isso também traduz essa superação que queremos passar com a 
campanha", explicou Ketzer. 
 
Já o segundo filme, que explica o serviço da Nextel e é voltado para as demais regiões do País, 
nas quais a empresa quer aumentar sua presença, o músico aparece tocando e, em seguida, é 
mostrado um aparelho. 
 
O material com Herbert Vianna será veiculado por dois meses e, na seqüência, outra 
personalidade assume a campanha. Ao longo do ano, haverá mais quatro ou seis protagonistas 
que ainda não foram confirmados. 
 
Segundo Ketzer, a ação começou com pessoas que eram importantes em seus nichos. "No 
primeiro ano, as pessoas andavam por uma estrada. No segundo, era a subida da montanha. 
E, agora, a campanha da Nextel se concentra na vida das pessoas", explicou Ketzer. 
 
ESTRATÉGIA 
 
A ação publicitária de 2010 contempla dois filmes para TV abert (que serão exibidos na Globo,  
Record e Rede TV!)   e  fechada,   spots, outdoors, conteúdo para o site Nextel, promoção, 
materiais de ponto-de-venda e ações na internet, incluindo redes sociais.       
 
Atualmente, a Nextel também está com uma ação de merchandising na novela "Viver a vida", 
da Globo, e, de acordo com Gustavo Diament, vice-presidente de marketing da empresa, a 
estratégia é discreta, sem mostrar a marca. "Não é gritante, com a marca aparecendo. 
Deixamos que os artistas ficassem à vontade com o aparelho, já que eles são usuários na vida 
real", disse Diament. 
 
A campanha teve direção de criação de Ketzer; criação de Roberta Moraes e Wolfgang F. Covi; 
direção do filme de Alex Gabassi; e direção de fotografia de Marcelo Durst. A fotografia é de 
Mario Daloia; produção da O2 Filmes e trilha da Tentáculo. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 mar. 2010, p. 32.  


