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Preencher cupons e postá-los no correio e até mesmo enviar SMS já são técnicas 
ultrapassadas para ações promocionais. Agora as marcas vão, literalmente, atrás de seus 
consumidores. Pelo menos é o que o sabão em pó Omo vai fazer na promoção “Experimente 
algo novo com Omo”, na qual dentro de 50 embalagens de 1 kg de Omo Multiação Partículas 
de Extra-Limpeza há um dispositivo de GPS que será rastreado pela equipe da Unilever, 
empresa detentora de Omo. Assim que a embalagem premiada sair do PDV, ela começará a 
ser rastreada. Tão logo seja localizada, a equipe de Omo irá até a casa do contemplado para 
entregar a filmadora digital e comunicar sobre a viagem com acompanhante para Brotas (SP), 
cidade conhecida pelos esportes radicais. 
 
As embalagens não tiveram seu peso alterado, pois há 650 g de Omo e os demais 350 g são o 
peso do GPS, resultando em 1kg, como as embalagens normais. Também há um bipe dentro 
das embalagens contempladas que será disparado assim que a equipe estiver próxima da 
residência do consumidor. 
 
A promoção começou no último domingo (1º) e vai até dia 19 de setembro. Foram quatro 
meses de desenvolvimento envolvendo 60 pessoas. Segundo Fernando Figueiredo, presidente 
da Bullet – agência responsável pela criação da promoção –, haverá 35 equipes espalhadas 
pelo Brasil para localizar os ganhadores. “Tudo o que é diferente dá trabalho”. 
 
A gerente de marketing de Omo, Regina Camargo, comparou a ousadia da promoção com a 
tirolesa, um dos esportes que serão praticados na viagem para Brotas. “Quando a gente tenta 
algo novo, não temos noção do que vai acontecer. É a mesma coisa de quando uma criança 
vai andar de tirolesa de 500 metros pela primeira vez. Dá medo. É por isso que temos que nos 
precaver. Vamos tentar algo novo, vamos passar frio na barriga”. 
 
Posicionamento 
 
Presente no Brasil desde 1957, Omo tem penetração em 80% dos lares brasileiros, o 
equivalente a 50 milhões de lares. Segundo dados do Nielsen, de janeiro a junho deste ano a 
marca teve 50,8% de share de valor. Em 2009, o share de valor foi de 49,4%. Segundo 
Regina, gerente de marketing de Omo, a Unilever relançou o produto em 2008 e, neste ano, 
está relançando globalmente o sabão em pó com nova fórmula. O novo produto levou dois 
anos para ser desenvolvido. “Omo traz partículas de extra limpeza e tiramos o fosfato da 
fórmula, substituíndo-o por carbonato, que é mais sustentável”, disse. 
 
A executiva da Unilever falou que desde 2000 a marca adota um posicionamento de destacar o 
benefício da vida e, principalmente, de incentivar as crianças com o slogan “Se sujar faz bem”. 
Agora, a marca adota o “Tente algo novo”, para expressar a vontade da criança de hoje, que é 
fissurada em aventura (leia matéria abaixo). “As crianças são o objetivo final da marca há 10 
anos. Criança precisa tentar coisas novas”, falou Regina. 
 
A campanha recebeu um investimento de R$ 40 milhões em comunicação e contempla filme 
para TV criado pela BBH de Londres e adaptado pela Neogama/BBH e hotsite, criado pela 
F.Biz. Também haverá anúncio em revista, ação em PDV e de relações públicas com 
consumidor e merchandising nos programas “Mais Você” (Rede Globo) e “Eliana” (SBT). 
 
O filme “Tente algo novo”, que começou a ser veiculado em julho em TV aberta e fechada, tem 
versões de 15 e 30 segundos e mostra crianças vivendo novas experiências, como escorregar 
na lama e fazer um bolo de chocolate. 
 
O comercial teve direção de criação de Rosie Arnold; criação de Diego Oliveira e Caio 
Giannella; direção de cena de Tony Barry; e direção de fotografia de Diego Oliveira. A 
produção é da Academy Films e a produção de som, da The Mill. A montagem é da The White 
House-Sam Gunn, com edição de The Mill Zoe Cassey-Haynes. O audiovisual é da Wave. 
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