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Como são administradas as dez maiores verbas publicitárias do País e o que deve 
prevalecer no plano de marketing deste ano das marcas que mais investem em mídia 
 
Saber um pouco do estilo e da estratégia adotados pelas dez empresas que mais investem 
em mídia no Brasil é uma oportunidade para poucos. São verbas que giram entre R$ 1,2 
bilhão e R$ 186 milhões (valores com descontos), de acordo com a publicação Agências & 
Anunciantes de 2009. Ouvir quem administra esses budgets tampouco é uma missão fácil. 
Mas a reportagem desta edição especial Profissional de Marketing procurou esses 
executivos, para conhecer deles seus conceitos, posicionamentos e planos para este ano. 
Nem todos puderam atender nosso pedido, porém os demais explicam nestas páginas como 
suas companhias atingiram o status que têm hoje. Tudo sem entregar o ouro — isso eles 
guardam muito bem, claro. 
 
1. GIGANTE DO VAREJO APOSTA NO E-COMMERCE 
 
Empresa: Casas Bahia 
 
Investimento em mídia*: R$ 1,2 bilhão  
 
No final do ano passado, em 4 de dezembro, o mercado brasileiro foi surpreendido por uma 
notícia: o acordo firmado entre Casas Bahia e Grupo Pão de Açúcar. No setor publicitário, 
outro burburinho se formou. Como ficaria o marketing do maior anunciante do País, as 
Casas Bahia? O que se soube de imediato é que o negócio previa ganho de escala em 
propaganda. Em fevereiro deste ano, porém, uma decisão do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica [Cade] definiu que as marcas deverão ser mantidas (inclusive Ponto Frio, 
adquirida pelo Pão de Açúcar também em 2009], assim como os investimentos em 
publicidade e marketing que devem ser iguais ao aplicado no período anterior ao negócio. 
 
Até o Cade se pronunciar e levar as empresas a assinar um novo acordo, a incerteza sobre 
o "ganho de escala" perdurou. Quem dá a palavra final sobre o marketing da rede varejista 
é Raphael Klein, CEO da nova Casas Bahia. A conta é atendida pela Y&R. Na ocasião do 
anúncio da transação ele havia dito que "obviamente" procuraria sinergia, mas que no "day 
after" nada mudava. 
 
De todo modo, uma análise geral do maior anunciante do País demonstra que continua forte 
seu investimento nos meios tradicionais. No ano passado a empresa providenciou mais de 
22 mil inserções em jornais, 4.533 exibições de filmes na TV e veiculação de 4.179 peças 
em rádios. Mas, sem dúvida, 2009 foi o ano da internet para as Casas Bahia. 
 
Em seu primeiro ano de funcionamento, a loja virtual da rede varejista atingiu a meta 
traçada por ocasião de seu lançamento, em fevereiro. O site responde hoje por 1,5% do 
faturamento total da corporação, consolidado em R$ 13 bilhões em 2009. Com mais de 4 
mil itens à venda, a loja virtual ocupa o quarto lugar em visitação dentre os sites de e-
commerce do varejo segundo pesquisa realizada pela Hitwise e divulgada pela Serasa 
Experian em dezembro do ano passado. A posição foi alcançada pelo registro mensal 
superior a 4,7 milhões de visitantes, o que resultou em mais de 52 milhões de acessos no 
ano, com mais de 500 milhões de page views. O crescimento exponencial dos visitantes 
também trouxe 300% de aumento no número de pedidos durante o período. 
 
Uma das estratégias adotadas pelas Casas Bahia em sua plataforma digital foi buscar 
diariamente a otimização das campanhas de mídia online. A parceria com os principais 
portais da internet permitiu à rede obter grande retorno do investimento, chegando a 250% 
de aumento de vendas com a mesma verba online ao longo de três meses. 
 
A loja virtual também se mostrou uma excelente ferramenta para a comercialização nas 
lojas físicas. Mais de 15% de todos os acessos ao site foram feitos pela equipe de vendas 



desses estabelecimentos, que o utilizaram para demonstração complementar de produtos — 
modelos, cores, itens, ambientação aos clientes que fechavam a transação comercial na loja 
física. 
 
Para 2010, estão previstas outras novidades. Uma delas é a nova home, mais amigável e 
otimizada para análise do comportamento dos internautas. Outro foco será dado ao e-CRM, 
com campanhas de e-mail marketing customizadas que trarão benefícios especiais aos 
clientes fiéis da loja virtual. Também será prioridade o relacionamento da plataforma com 
as redes sociais. 
 
Em 2009 a empresa comemorou 57 anos de trajetória. Os internautas foram convidados a 
montar uma festa de aniversário personalizada. Em um hotsite especialmente produzido 
para a data, os participantes tiveram acesso a diferentes cenários, trilhas sonoras e 
personagens que funcionaram como elementos criativos para a festa virtual. Essa iniciativa 
contou com a tecnologia Unity 3D, que permite que o internauta caracterize os personaqens 
(escolha de roupa, tipo físico, cor da pele e rosto] se inspirando em amigos reais da turma 
do futebol e da balada ou na família, por exemplo, em diferentes ambientes e estilos. 
 
Neste ano, a primeira grande ação aconteceu no Dia da Mulher, quando as Casas Bahia 
lançaram uma campanha interativa na web. O hotsite especial Dia da Mulher Casas Bahia A 
Casa de Todas as Mulheres na Internet convidou os internautas a enviar cartões especiais, 
feitos de acordo com os modelos e as frases disponíveis na web. 
 
2. FOCO NA QUALIDADE DO PLANO DE MÍDIA 
 
Empresa: Unilever 
 
Investimento em mídia*: R$ 786 milhões 
 
Segundo maior anunciante do País, com 20 marcas que vendem 200 itens por segundo, a 
Unilever vem investindo na qualidade de seu plano de mídia para tirar o máximo de proveito 
de seu orçamento para esse fim. "O importante é otimizar esse trabalho com as agências 
para fazer de fato um trabalho de inteligência de mídia e para que isso nos traga os 
resultados esperados", conta Maria Luíza Lopez, diretora de mídia da Unilever. Tal postura 
ajudou a corporação a ter boa performance em 2009. "Avaliamos como positivo o ano 
passado, pois conseguimos manter a verba prevista para publicidade apesar da crise 
anunciada." 
 
Como existe grande pulverização de marcas, a política da empresa é sempre anunciar 
produtos que, de alguma forma, ofereçam uma novidade ao consumidor, quer uma nova 
embalagem, nova formulação ou até um conceito diferente. Há mais de dez anos com uma 
área global de mídia dentro da companhia, a vantagem é que isso possibilita um foco 
estratégico no plano de mídia e permite que toda a comunicação tenha um afinamento. 
"Não queremos substituir o trabalho já feito pelas agências, mas direcioná-las no caminho 
que buscamos para as nossas marcas" reforça Maria Luiza, Com contas espalhadas por 
cinco agências (BorghiErh/Lowe, DM9DDB, JWT, Neogama/BBH e Ogilvy & Mather], a 
dinâmica busca um trabalho colaborativo entre todas, inclusive com intercâmbio entre os 
setores de criação. "Queremos o melhor de cada um. Na nossa visão, a agência é o que a 
marca precisa que ela seja" destaca Maria Luiza. Essa interação vem se aguçando com o 
trabalho na marca corporativa que teve seu ponto alto em 2009, com a comemoração dos 
80 anos da Unilever no Brasil. 
 
"O interessante é que há um diálogo entre as marcas. Já existem pesquisas que mostram 
que, quando o público toma conhecimento de que Dove, Omo e Seda, por exemplo, fazem 
parte da marca Unilever, isso agrega valor" afirma a diretora. Ela destaca que esse trabalho 
é piloto no mundo. Outros países do grupo devem trilhar o mesmo caminho. "Hoje a 
Unilever do Brasil é a terceira maior, e já está indo para o segundo lugar, ficando atrás 
apenas da matriz, Estados Unidos" aponta. 
 



O Brasil foi a primeira operação da companhia a lançar uma campanha publicitária para 
comunicar a sua marca corporativa.É verdade que, no final de 2007, o técnico da seleção 
brasileira de vôlei masculino, Bernardinho, e sua família apresentavam o portfólio de 
produtos da Unilever em salas de cinema e na TV em um comercial que mostrava a 
variedade de marcas e categorias que estão no dia a dia dos consumidores brasileiros. O 
objetivo da corporação, na ocasião, era apresentar ao público seus principais produtos para 
que o consumidor entendesse que suas marcas de preferência fazem parte da mesma 
empresa. 
 
No final de 2008 quando a crise econômica global levava diversas companhias a repensar 
estratégias e investimentos em mídia, a Unilever lançou uma nova etapa da sua campanha 
corporativa. Naquele ano, a decisão foi associar elementos que compunham a logomarca da 
empresa à sua missão corporativa. A comunicação foi trabalhada com base em quatro 
pilares: potencial humano, autoestima, saúde e envolvimento comunitário. 
 
Em relação aos meios digitais, a Unilever já investe em média 10% do total de seu budget, 
ficando algumas marcas com um índice um pouco superior ao de outras, Se na propaganda 
convencional a meta é fortalecer as marcas, com o meio online o objetivo é agregar 
serviços. "Temos de jogar o jogo. Então, quando fazemos um Twitter queremos oferecer um 
serviço que possa ser retuitado, pois tem valor para o nosso consumidor e não 
simplesmente porque vende a marca. O que nos interessa é ficar cada vez mais próximo 
deles", justifica Maria Luiza. 
 
3. ALVOS CADA VEZ MAIS DEFINIDOS 
 
Empresa: Ambev 
 
Investimento em mídia*: R$ 286,4 milhões 
 
A Ambev tem investido muito em identificar a segmentação dos públicos de cada uma de 
suas marcas de cerveja o que permite fazer pianos de mídia focados em criar maior impacto 
entre os consumidores. "Isso significa que nem todas as marcas vão usar os mesmos 
veículos. Cada vez mais estamos fazendo inteligência de mídia para otimizar as verbas 
publicitárias" explica Marcel Marcondes, diretor de marketing de Brahma e Antarctica. 
 
Essa visão estratégica é essencial para as marcas não competirem entre si. Se a Brahma 
busca o brasileiro batalhador, que tem sonhos e luta por eles, a Skol busca o público jovem 
e a Antarctica é mais voltada para o consumidor que frequenta o mesmo bar a vida inteira A 
Bohemia, por sua vez, é símbolo de status e sofisticação. A distinção desses públicos faz a 
diferença na hora de comunicar as peças. Tanto é que a área de mídia hoje é dividida entre 
os meios tradicionais e as novas mídias, que, aliás, vêm crescendo muito dentro do grupo. 
Se antes as redes sociais eram vistas apenas como ambientes para falar com o público 
jovem e nesse caminho a Skol cresceu muito, agora as ações em internet são divididas por 
assunto e não mais por público. "Todo mundo está lá nas redes sociais, onde se fala de 
tudo. O grande público desse meio são as classes C e D, independentemente da faixa etária, 
Isso foi uma evolução do conceito de como trabalhar a comunicação digital. O importante 
para nós é divulgar mensagens relevantes, respeitando a opinião das pessoas e criando 
formas eficazes de interatividade", afirma Marcondes. 
 
Um caso típico de como as marcas se dedicam aos seus temas é a Brahma, que desde o 
ano passado concentra suas campanhas no futebol. A primeira ação foi realizada em 
novembro: o comercial criado pela Africa, que traz o jogador Luís Fabiano como garoto-
propaganda. Na peça, a Brahma é apresentada como a primeira marca genuinamente 
nacional na história a patrocinar uma Copa do Mundo. 
 
Na mesma linha, logo depois foi lançado outro filme com os pedidos dos brasileiros para a 
seleção de futebol que disputará a Copa do Mundo da África do Sul. Com uma grande 
produção, "Lista de pedidos" mostra cenas de pessoas trabalhando como se estivessem em 
uma intensa batalha. Com jogadores em campo, os torcedores fazem uma lista de pedidos: 



que a seleção vá para a Copa como quem vai para uma batalha, que os jogadores lutem em 
campo, que deem a volta por cima em caso de derrota e defendam com orgulho a camisa 
verde-e-amarela. Recentemente, como símbolo dessa série, Dunga, o técnico da seleção, e 
sua fama de guerreiro viraram comercial. Em "Recado" ele demonstra que é preciso mais do 
que talento com a bola para ser campeão: é preciso garra. 
 
Além da comunicação em TV, a Brahma prepara para este ano uma série de ações que 
envolvam os torcedores no clima da Copa, mostrando que tanto os jogadores que entram 
em campo como os brasileiros são guerreiros que não desistem de seus sonhos. Latas 
decoradas, promoções em PDV e realização de eventos durante o Mundial estão entre as 
ações planejadas. 
 
4. PENSAMENTO ALINHADO E VERBA REFORÇADA 
 
Empresa: Ford 
 
Investimento em mídia*: R$ 264,7 
 
Uma decisão importante da Ford foi alinhar sua comunicação em nível global, seguindo a 
estratégia One Ford. Bom exemplo disso, na prática, é a criação de uma diretoria de 
Operação Global de Marketing, Vendas e Serviços para coordenar esse trabalho. O objetivo 
é integrar e conduzir uma conexão mais consistente com clientes da marca, aproveitando 
cada vez mais os recursos internacionais da empresa. Falando em produto, o Novo Ford 
Focus, apresentado no Salão de Detroit em janeiro, é o primeiro a se beneficiar dessa 
estratégia. 
 
"Para 2010, nossos investimentos vão crescer 15% em relação a 2009. Vamos continuar 
focando muito campanhas de varejo, mas com uma nova receita: mensagens institucionais 
e forte oferta de varejo, de maneira mais sóbria e direta. Também continuaremos 
investindo nas outras mídias, além de voltar os olhos para as redes sociais" explica Antonio 
Baltar, gerente geral de marketing. É o sinal de que o fim da crise econômica global mudou 
o cenário na empresa: em 2009 ela apenas manteve os investimentos do ano anterior. 
 
Como exemplo de inovação, a companhia destaca a campanha do novo Ranger. A ação 
ressalta o modelo que incorpora um aplicativo para iPhone, dando ao homem do campo 
uma ferramenta surpreendente para consultar a previsão do tempo, cotações do mercado e 
indicadores econômicos, entre outros itens. 
 
Uma das preocupações da marca é se concentrar cada vez mais na escolha do correto canal 
de comunicação para cada mensagem e em como a empresa vai se diferenciar no disputado 
mercado automobilístico. Um exemplo é o premiado hotsite de lançamento do Ford Fusion 
que se transforma em um verdadeiro laboratório, tudo para aproximar o consumidor dos 
sofisticados detalhes do modelo por meio de experiências tecnológicas e artísticas. 
 
O esforço da empresa realmente será notório no meio digital, como é o caso da criação do 
primeiro blog da Ford para o modelo EcoSport 2011. Desenvolvido com o intuito de criar 
uma comunidade "Pratique" conceito da campanha desenvolvida pela JWT que ressalta a 
liberdade e o espírito de aventura, ele traz conteúdo atualizado sobre o tema e coroa o 
apresentador Thiago Brant como "Embaixador EcoSport" Além disso, com esse espaço a 
montadora oferece mais uma plataforma de interação com o consumidor, que pode postar 
comentários e experiências relacionados ao conceito. 
 
Ainda a respeito da globalização da estratégia de marketing, Baltar ressalta que a Ford visa 
a uniformização e padronização dos recursos da área. "Isso inclui a integração de membros 
da equipe de marketing da empresa, das agências e dos fornecedores globais. Queremos ter 
um plano comum e integrado para o lançamento dos novos produtos no mercado global. 
Nosso desafio é reforçar a imagem da marca Ford em todo o mundo" conclui Baltar. 
 
5. ANÁLISE DE MÍDIA É FEITA INTERNAMENTE 



Empresa: Fiat 
 
Investimento em mídia*: R$ 249,5 milhões 
 
Há oito anos a Fiat do Brasil vem fazendo um trabalho intenso de comunicação da marca. E 
há cinco anos é líder de vendas, Como se fosse pouco, recentemente ultrapassou até a 
matriz italiana ou seja, a montadora vai muito bem no País. Um dos motivos desse sucesso 
está em conquistar o consumidor em todas as esferas em que ele se encontra. "Temos um 
plano de mídia integrado que envolve quatro agências nacionais e oito regionais. Sabemos 
como a marca é vista por todos os segmentos da população, e temos um tipo de diálogo 
para cada uma dessas faixas" explica João Batista Ciaco, diretor de publicidade e marketing 
de relacionamento da Fiat do Brasil e da América Latina. 
 
A solução encontrada para integrar vários veículos e medir o impacto de todos foi criar uma 
área de mídia dentro da empresa. Com isso, conseguiu-se uma visão global das campanhas. 
"Fazemos o que as agências não fazem. Ninguém tem uma informação que mistura todas as 
mídias. Além de obtermos essa informação de forma precisa, podemos fazer correções de 
percurso em curto tempo" acrescenta Ciaco. Outro ganho é que a detecção de problemas 
nas peças faz parte de um banco de dados estratégico. Exatamente para evitar que se 
repitam erros no futuro. 
 
Outra estratégia da Fiat é apostar no meio digital. A explicação é simples: 70% dos clientes 
passam pela internet antes de se dirigir ao ponto-de-venda. "Então, se não o convencermos 
da relevância da marca, ele nem chega à concessionária" pondera o executivo. Em sua 
opinião, como a clientela da Fiat é mais jovem do que as de outras montadoras (em média], 
o ambiente virtual é ainda mais importante. Tanto é que em 2004, com o Ideia, a 
companhia já tinha utilizado a web para conversar com os consumidores sobre a qualidade 
do automóvel. 
 
E esse movimento vem se sofisticando. No ano passado foi lançada nas redes sociais a 
proposta do Fiat Mio o carro conceito, e a empresa recebeu mais de 10 mil ideias do que 
seria esse modelo. Foram registrados mais de 1 milhão de acessos. Resultado: o 
lançamento vai acontecer no Salão do Automóvel em São Paulo, neste ano. "As redes 
sociais são como uma grande festa. Antes de marcar presença você tem de entrar no clima. 
E, aos poucos, começar a se divertir e divertir os outros. Não dá para chegar chutando a 
porta" comenta Ciaco. 
 
Já que a dinâmica livre da internet mudou o próprio jeito de vender carros (o cliente entra 
no PDV sabendo o que quer), isso exige que os vendedores da marca sejam mais 
qualificados. Se antes o negócio era verticalizado, quando o cliente só tinha contato com a 
concessionária (que, por sua vez, representava a marca), agora, no ambiente virtual, o 
contato do comprador é direto com a marca. 
 
Para 2010, a meta é ousar um pouco mais. Afinal, com a crise, no ano passado a empresa 
recuou em seus investimentos em mídia. "Queremos voltar a fazer ações mais inovadoras 
para promover os cerca de 20 lançamentos de marcas novas e já existentes. Temos certeza 
de que vamos nos divertir ainda mais" aposta Ciaco. 
 
6. EFICIÊNCIA, CRIATIVIDADE E NOVO CONCEITO NA RECEITA 
 
Empresa: Bradesco 
 
Investimento em mídia*: R$ 230 milhões 
 
Para o Bradesco, entre as metas de 2010 está a melhoria em todas as áreas. Esse 
posicionamento, no entanto, é uma constante busca. Eficiência é palavra de ordem. 
"Faremos todos os esforços para resolver as possíveis lacunas que surgirem. A tendência é 
que a implantação de mecanismos, cada vez mais eficientes, vá reduzindo os gaps 
detectados" afirma Luca Cavalcanti, diretor de marketing do banco. 



 
Os desdobramentos da crise mundial no primeiro semestre de 2009 serviram de base para 
reflexão sobre o que a empresa considerava realmente necessário naquele momento. 
"Tanto em relação ao que foi mantido quanto às novas iniciativas empreendidas, buscou-se 
o dobro de eficiência e resultados, não deixando de lado a procura pelo equilíbrio e a 
cautela na condução dos trabalhos", lembra Cavalcanti. E completa: "A crise sempre remete 
a inovação em serviços, produtos, revisão de processos e maior cuidado com a forma de se 
relacionar com os clientes. Tudo isso, além da valorização dos funcionários, foi fundamental 
no período". 
 
Sobre o foco da instituição na estratégia de comunicação, Cavalcanti destaca a criatividade 
na utilização do mix de mídia, adequando-o ao momento e ao tema a ser divulgado. "Isso 
faz toda a diferença" sublinha. Ele aponta ainda que a procura pelo diferencial é contínua, 
seja materializado em novos formatos, na inovação dentro dos próprios meios ou mesmo no 
uso de fórmulas já adotadas, mas acrescidas de um componente extra e especial. 
 
Esse foi o caso da campanha de lançamento do conceito "Presença" no ano passado, que 
teve assinatura da Neogama/BBH. O filme de estreia, com o ator Wagner Moura, falava da 
capilaridade do banco no País e salientava a rede de atendimento que cobre praticamente 
todo o território nacional. Para fazer referência à ampla presença do Bradesco as cenas 
mostravam o protagonista sempre saindo de cenários diferentes pelo Brasil afora, em 
paisagens que se abriam como uma cortina de teatro para o ator entrar em cena. Moura 
ressaltava que presença significa estar em todo o País e em municípios em que nenhum 
outro banco está. Ao final, o filme apresentava a assinatura "0 Brasil hoje é presença no 
mundo. E presença no Brasil é Bradesco". 
 
Na outra ponta, trabalhou-se a campanha criada pela Y&R para divulgar as soluções 
completas do Crédito Bradesco. As peças destacavam as facilidades oferecidas aos clientes 
pelos novos prazos de pagamento. Com o título "Conte com o Crédito Bradesco para 
crescer" cada produto de crédito do portfólio da instituição financeira ganhou anúncio 
específico elaborado pela agência. 
 
Isso sem esquecer os meios digitais. "As ferramentas interativas já fazem parte da nossa 
realidade. Com a expansão da internet móvel, a melhoria da velocidade de conexão e forma 
de navegação, o aumento na oferta de smartphones, iPhones e netbooks etc, integrar as 
ferramentas digitais na estratégia de comunicação é um caminho sem volta. Os inputs vêm 
de todos os lados, e o digital é um ambiente que ainda tem muito a ser explorado e 
entendido" preconiza Cavalcanti. 
 
7. VERBA GENEROSA E APELO A CELEBRIDADES 
 
Empresa: Hypermarcas 
 
Investimento em mídia*: R$ 200 milhões 
 
Para explicar o estilo da Hypermarcas, o melhor é mostrar o que a companhia fez apenas 
em março (ao menos até o fechamento desta edição): foram quatro aquisições, que 
representaram investimento de R$ 601 milhões. Essas compras confirmam a empresa como 
uma das maiores na produção de bens de consumo do País. 
 
Aliás, o ritmo da Hypermarcas vem crescendo desde 2002, um ano depois de sua criação. 
Já foram mais de 30 aquisições, o que equivalente a uma a cada trimestre, A estratégia 
vem dando certo. Em 12 meses, entre setembro de 2008 e setembro de 2009, as ações da 
empresa renderam 207% na Bolsa de Valores de São Paulo simplesmente o dobro do índice 
do setor em que atua. 
 
Para manter essa performance, a rede vem fazendo nova oferta de ações no mercado de 
capitais. Em razão disso, está em período de silêncio até pelo menos o fim deste mês. 



Procurada pela reportagem da edição especial Profissional de Marketing, a companhia 
declinou da entrevista por exigência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 
 
Mas, independentemente do período de silêncio, o que se sabe é que uma das razões do 
crescimento da Hypermarcas é o forte investimento em publicidade, que representa 20% do 
seu faturamento. Contando com uma agência própria desde 2007 [a MyPropaganda], 
consegue redução de custos para anunciar as mais de 160 marcas da empresa, o que 
totaliza 1,5 mil produtos. Como resultado, saltou do 32º lugar no ranking de Agências & 
Anunciantes em 2007 para o sétimo lugar um ano depois. 
 
Várias marcas da companhia têm como estratégia aliar suas campanhas a celebridades, 
uma fórmula tradicional, Recentemente, a corporação fez o lançamento da linha de 
esmaltes 7 Vermelhos Capitais, de Risqué, estrelada por Mariana Ximenes, garota-
propaganda da marca, que já havia protagonizado a entrada da Hypermarcas na TV 
brasileira. 
 
Outras ações de grande impacto entre o público foram as de Biocolor Performance Absoluta, 
com a top Isabelli Fontana, e Leite de Colônia, com a atriz Carolina Dieckmann. Outra 
grande estrela, Maria Fernanda Cândido, esteve na campanha do Óleo de Amêndoas Paixão. 
Essas ações englobam rádio, TV e mídia impressa. Vale esclarecer que o próprio fundador 
da Hypermarcas [e presidente do conselho], o goiano João Alves de Queiroz Filho mais 
conhecido como Júnior , gosta de dar a palavra final nos comerciais. 
 
Para otimizar o investimento a empresa identifica modismos que podem ajudar a aumentar 
as vendas. Em 2005, por exemplo, quando a música Festa no Apê, do cantor Latino, tornou-
se um sucesso nas rádios de todo o Brasil, Júnior teve a ideia de fazer a mascote da Assolan 
dançar ao som de uma paródia da canção em horário nobre da TV Globo. Outro acerto foi a 
contratação de Maísa, a apresentadora mirim que virou a sensação do SBT, para anunciar a 
Assolan. 
 
Comprada da Unilever há seis anos, a Assolan é um símbolo de como a companhia de Júnior 
revigora suas marcas. Em 2003, quando comemorou a conquista de quase 25% de 
participação de mercado ameaçando a hegemonia da líder Bombril, Assolan começou a ter 
os primeiros filhotes. Foram lançados 14 itens, como esponjas, saponáceos e detergentes, 
Todos, porém, nutriam um elo com o produto original: eficiência para acabar com a sujeira 
na cozinha. Hoje, são 63 itens de limpeza em 18 categorias diferentes. É preciso dizer mais? 
 
8. EXCELÊNCIA DE CONEXÃO COMO ATRIBUTO DA MARCA 
 
Empresa: Vivo 
 
Investimento em mídia*: R$ 198,6 milhões 
 
Depois que fez o reposicionamento da marca em 2007, cujo foco foi o sinal de qualidade, 
com a campanha "Conexão como nenhuma outra" a Vivo vem investindo na excelência dos 
serviços para atender melhor seus clientes, "Queremos facilitar a vida de quem precisa se 
comunicar. Foi com esse foco que ultrapassamos a marca de 40 milhões de usuários e é 
assim que pretendemos continuar a massificar nossos atributos ao público" destaca Hugo 
Janeba, vice-presidente de marketing e inovação da operadora. 
 
É o caso da campanha "Pai e filho" que tem como objetivo não só divulgar a qualidade de 
conexão da operadora, mas também reforçar a importância de o consumidor estar 
conectado para aproveitar oportunidades, revelar talentos e fazer acontecer. No comercial, 
um pai recém-desempreqado, que tem como hobby montar cadeiras, vê seu talento ser 
transformado em oportunidade de negócios depois que seu filho o ajuda a distribuir 
imagens dos produtos fabricados por ele para sua rede de contatos na internet. Na cena 
final, uma locução em off diz: "A Vivo acredita que conectado você pode mais". 
 



Um dos segredos do crescimento da base de usuários da Vivo foi entender as razões para a 
expansão exponencial do pré-pago no Brasil. Segundo Janeba, a possibilidade de o dono do 
celular poder controlar seus gastos é o que fez esse nicho representar a maior parte dos 
consumidores do aparelho no País. 
 
Adaptar sua linguagem às diversas regiões está entre as principais estratégias da empresa. 
Desde 2008, a Vivo tem ampliado suas ações para os mercados de Minas Cerais, 
Pernambuco e Ceará, com a preocupação de falar com o sotaque regional, atendendo às 
demandas locais. "Muitas vezes, com o mesmo serviço fazemos formatos bem adaptados 
para que o diálogo com os consumidores seja mais natural" diz Janeba. 
 
Uma ferramenta bem eficaz para isso é a internet, principalmente com as redes sociais, que 
têm sido usadas para divulgar as constantes promoções da marca. "Como isso é muito 
frequente, sempre temos novidades para anunciar. E o retorno é bem interessante, 
principalmente pelo nosso blog" conta o executivo. Outro grande investimento está no 
portal e na exibição de vídeos no YouTube, que foram reformulados e têm tido bom impacto 
entre os clientes. A ideia é usar todos esses meios para interagir com a maior agilidade 
possível. 
 
Além de comunicar a marca, os meios digitais se transformaram em uma eficiente forma de 
identificar oportunidades de oferecer novos serviços. "Aprendemos muito com esse diálogo. 
Precisamos cada vez mais entender as novas demandas desses consumidores, ávidos pela 
agilidade. É importante saber que a internet não tem controle. É um ambiente livre, e o 
mercado precisa saber lidar com isso" comenta Janeba. 
 
9. A INOVAÇÃO COMO NORTE 
 
Empresa: Volkswagen 
 
Investimento em mídia*: R$ 198,4 milhões 
 
Inovação é a palavra que vai nortear a estratégia de comunicação da Volkswagen em 2010 
sob vários aspectos. Na mídia, no planejamento, na criação de campanhas e no 
desenvolvimento de produtos. "O objetivo é identificar cada vez mais rápido as novas 
tendências e necessidades do consumidor e encontrar uma forma diferenciada de entregar 
isso por meio de produtos, além de comunicar com efetividade esses benefícios, de modo 
ousado e impactante", afirma Herlander Zola, gerente de marketing da Volkswagen. 
 
O investimento em mídia em 2009 superou o valor de 2008. A Volkswagen conseguiu 
estabelecer estratégias sólidas em territórios importantes sob a ótica de comunicação, 
ocupando posições de destaque e que permitiram boa visibilidade para a marca. E avançou 
de forma substancial na mídia online. 
 
A internet certamente é algo que deverá ter atenção especial, principalmente no que tange 
às redes sociais. "No entanto, o que de fato faz a diferença são as grandes ideias. Qualquer 
mídia, qualquer veículo pode funcionar como uma grande alternativa para atrair o 
consumidor, desde que se tenha uma ideia criativa para isso", coloca Zola. Hoje, 
praticamente todos os consumidores de carro zero quilômetro fazem algum tipo de consulta 
na web antes de decidir a compra. A importância do meio está estabelecida; assim, é 
fundamental ter uma estratégia clara e decisiva para que a marca e o produto possam 
aparecer nesse contexto. 
 
Na visão da Volkswagen, a estratégia digital na pré-venda é essencial para que ele cheque à 
concessionária disposto a vivenciar a marca. É lá que existe o contato com o automóvel, 
com o tão famoso cheiro de carro novo. Essa experiência tem de ser marcante e positiva 
para que a compra se concretize. Os treinamentos da rede, os materiais de PDV, o uso da 
internet para complementar a informação, o uso de vídeos e os test-drives são 
fundamentais para conquistar o consumidor. "Os segredos para chegar até aí ninguém 
conta. Mas a meta é sempre buscar segmentar os clientes e os meios e otimizar o 



investimento com base nessas avaliações. É enviar o sinal de fumaça certo para que a tribo 
entenda", compara Zola. 
 
Há mais um aspecto que ganha atenção da montadora: a sustentabilidade. A empresa 
possui várias iniciativas relacionadas à área, desde uma pequena hidrelétrica para gerar 
energia limpa e própria até um produto, o Polo Bluemotion, que emite até 15% menos C02. 
Existe ainda o trabalho da Fundação Volkswagen, que presta serviços à sociedade há mais 
de 20 anos. Por ora, há mais investimento nas ações em si do que em sua comunicação. Só 
nos próximos meses será feita uma divulgação mais intensa a respeito dessas iniciativas. 
 
10. CONTEÚDO E ENTRETENIMENTO NA MIRA 
 
Empresa: Colgate-Palmolive 
 
Investimento em mídia*: R$ 186,2 milhões 
 
A Colgate-Palmolive tem como norma só falar com a imprensa sobre as características dos 
seus produtos. Por isso, preferiu não dar entrevista à reportagem da edição especial 
Profissional de Marketing. Nem para falar de campanhas feitas para destacar seu portfólio. 
 
Apesar disso, é possível dizer que a marca teve várias iniciativas importantes de 
comunicação em 2009, muitas ligadas à saúde e ao bem-estar. Uma delas foi a sexta edição 
da Temporada Colgate de Saúde Bucal, em parceria com a Associação Brasileira de 
Odontologia (ABO), A ação objetivava orientar os consumidores e os profissionais de 
odontologia, que distribuem materiais com informações sobre higiene oral, problemas na 
gengiva, combate a cáries, tártaro, placa bacteriana e mau hálito, entre outras coisas. É 
importante ressaltar que a companhia é líder no mercado nacional de produtos de higiene 
bucal. 
 
O projeto percorreu todo o Brasil com ações nos pontos-de-venda. Houve também o 
concurso Sorrindo para o Mundo, voltado para alunos da pré-escola à 5ª série do ensino 
fundamental de colégios municipais e estaduais. Criar promoções, aliás, é uma aposta forte 
da companhia. Uma das mais recentes foi feita para o enxaguatório Plax. O concurso Pronto 
e Confiante pediu ao público, por meio de um hotsite, que respondesse o que faz para se 
sentir com mais confiança diante de uma situação inesperada no dia a dia. Além da 
resposta, um teste de sorriso realizado por meio de webcam levava o consumidor a 
interagir. 
 
Por outro lado, a empresa vem focando cada vez mais o público infantil, mas com uma 
estratégia de prestação de serviços e oferta de conteúdo. Prova disso é o portal Mundo da 
Criança Colgate, produzido pelo Studio Smartkids, agência especializada na faixa etária até 
12 anos. Uma das pessoas envolvidas nesse trabalho é a escritora Martha Bevilacqua, 
coordenadora do projeto. 0 portal tem jogos, histórias e informações de saúde, além de 
uma área para os produtos da empresa, e se apresenta como boa estratégia por atuar no 
desenvolvimento de linguagem digital para crianças. Já é um dos sites mais procurados 
pelos pequenos internautas e virou vitrine da agência para captar novos clientes. O projeto 
começou há seis anos com o objetivo de familiarizar as crianças com as novas tecnologias, 
e isso interessou a Colgate-Palmolive, primeira conta da agência. 
 
O resultado desses tipos de esforços é positivo para os negócios. A Colgate-Palmolive 
obteve crescimento de 17% no lucro líquido em 2009 em relação a 2008. Quanto ao 
faturamento, o balanço divulgado demonstrou que praticamente não houve variação entre 
os números de 2008 (US$ 15,33 bilhões) e do ano passado (US$ 15,327 bilhões). 
 
Fonte: Meio & Mensagem Especial Profissional de Marketing, São Paulo, p. 14-21, 
29 mar. 2010. 


