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Promoção Animal
Personagens da Nestlé ganham vida em forma de pelúcia
Beatriz Lorente

TV, anúncios em revistas e
internet. Segundo Izael Sinem
Jr., diretor de comunicação
da Nestlé, a marca investiu
em milhões de pelúcias, mas
não é possível prever quanto
tempo o estoque deve durar.
A produção Galera Animal
faz parte de um projeto de
branded content da Nestlé
para levar educação ambiental a toda a família. Nas histórias são explorados conceitos
como desperdício, poluição e
preocupação ecológica, entre
outros. Cada personagem
tem uma característica e uma
causa nobre que apoia. A proAnúncio da promoção: aposta em branded contente
dução ficou a cargo da Film
Planet. Dentro desse projeto, a Entretenimento
na TV Bandeirantes e na MTV.
Nestlé também firmou parceria
Esta é a segunda ação de A história de um jovem que
com o Instituto Ayrton Senna, branded content que a Nestlé chega à cidade de São Paulo é
para levar educação ambiental a lança em poucas semanas. A retratada de maneira realista.
cerca de 500 mil crianças e ado- primeira foi a minissérie Tô Entre um desafio e outro, ele
lescentes de mais de 700 cidades Frito, com produção da Film se alimenta de produtos Nestlé.
onde o instituto atua.
Planet e que está sendo exibida Segundo Sinem Jr., a empresa
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Fotos: divulgação

A Nestlé está lançando a segunda etapa do projeto Galera
Animal. A série de TV que foi
exibida nos intervalos da novela
Passione, da Rede Globo, com
reprise na TV Globinho pela
manhã, ganhará vida fora da
tela, com a chegada das pelúcias
de cada personagem. Trata-se
de uma promoção de troca de
cupons de compras de produtos
(no valor de R$ 27), acrescido de
R$ 27. Para dar maior agilidade,
nos postos de troca serão colocadas à disposição mais duas maneiras para conseguir a pelúcia:
via internet (com informações
no site: www.galeraanimal.com.
br) e em casas lotéricas.
A troca nos postos da promoção começou no primeiro
fim de semana de outubro e
seguirá até 14 de novembro ou o
fim do estoque. A campanha de
divulgação foi criada pela WMcCann e conta com filme para
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aposta pesado nesta plataforma
de comunicação, que une entretenimento e marcas.
Nos Estados Unidos, no
início deste ano, Procter &
Gamble e Walmart se uniram
à rede de televisão NBC para
apresentar um projeto de
entretenimento “financiado”:
Secrets of the Mountain,
filmes para a família no horário nobre, produzidos pela
P&G Productions. Os filmes
são projetados para atrair
os consumidores a comprar
produtos da P&G no Walmart,
com cenas da família original e
anúncio exclusivo de compra.
O primeiro trabalho das marcas neste sentido foi o Projeto
Jensen. Ambos tiveram sucesso moderado em termos de
audiência. Durante exibição,
numa sexta-feira à noite, Secrets obteve a audiência de 7,5
milhões de espectadores. As
empresas preparam um terceiro
filme, A Walk in My Shoes, para
estreia também na NBC. Vale
lembrar que a P&G investe na
produção de conteúdo há muito
tempo, tendo sido cocriadora
de algumas das novelas de rádio na década de 30, em nome
de marcas como Oxydol. Além
disso, patrocina importantes
prêmios de entretenimento
como o People’s Choice.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1429, p. 51, 4 out. 2010.

Suflair faz 30 anos e lança versão bombom bola
Não é toda marca que consegue chegar aos 30 anos com
aspecto de jovem. Pois esse é o
caso de Suflair, chocolate aerado da Nestlé. Para comemorar
a presença do produto há três
décadas no Brasil, a companhia
está lançando a versão bombom
“bola” do produto, combinando
a leve crocância da casquinha
de wafer com o chocolate da
cobertura, sob o mote de ser
diferente em todos os sentidos.
O objetivo é aumentar o portfólio de produtos no segmento de
bombons bola, que, de acordo
com dados da Nielsen, alcançou

cerca de 8% do volume total das
vendas de chocolates em 2009.
Segundo Luiz Felipe Rego,
diretor da unidade de chocolates
da Nestlé, a versão aerada é praticamente impossível de ser copiada, devido à fórmula que só a
empresa tem. “No primeiro mês
de lançamento, sem divulgação,
foram vendidas quatro milhões
de unidades, número bem maior
que o esperado. Agora estamos
produzindo em maior quantidade para não faltar bombom nos
pontos de venda”, conta.
Esse é o motivo pelo qual
a Nestlé decidiu esperar para
apresentar uma
campanha que
enfatizasse o
bombom de
Suflair. Apenas uma
ação de
merchandising foi reali-

zada durante a final do programa
Ídolos, da Record. “A campanha
vai privilegiar as ferramentas da
internet, já que medimos muitos
comentários em redes sociais, logo
no primeiro dia em que o bombom
chegou ao mercado”, explica.
O chocolate teve lançamentos
de novas versões nos últimos cinco
anos, como Mousse Suflair, Suflair
Moça, Suflair Dark, Suflair Sense e
Suflair Duo. Nos últimos dois anos,
segundo a companhia, a marca
Suflair dobrou de tamanho.
O nome Suflair vem da junção
de soufle + air, do francês, significando sopro de ar. Segundo a
Nestlé, suas características conferem um sabor leve, cheio de ar,
como uma musse. No processo de
fabricação, a massa do chocolate,
enquanto está quente, recebe um
jato de gás carbônico, o que confere
o aspecto e “borbulhas” no interior,
para ser resfriado imediatamente
após a sua deposição nos moldes de

Anúncios da época do lançamento do produto criados pela Norton Publicidade

chocolate maciço com leite.
O produto surgiu em junho
de 1980 e seu lançamento aconteceu no parque de diversões
Playcenter. As ações publicitárias
da época exploravam a leveza do
chocolate, sua principal característica. O primeiro comercial foi
ao ar em 1981, criado pela Norton Publicidade, com cenas que

mostravam jovens degustando o
chocolate com cara de surpresa,
entremeadas por cenas aéreas
que mostravam uma asa delta –
então uma novidade no Brasil. No
final, a assinatura cantada em tom
agudo: “Suuuuflair”. Anos depois,
outro filme que mostrava o chocolate voando pela sala também
deu visibilidade ao produto. (BL)

30/9/2010 21:00:34

