
Jurados definem 19 vencedores 
Juliana Welling 
 
A comissão julgadora do Prêmio Marketing Best definiu, no último dia 26, os 19 cases 
vencedores (veja lista ao lado) da 23a edição da premiação. Neste ano, as empresas que 
tiveram os cases contemplados com o prêmio foram Caixa Econômica Federal (com dois 
trabalhos: "Loterias Caixa 2009" e "6º Feirão da Casa Própria"); ESPM; Diário de S. Paulo; 
Alphaville Urbanismo; Apex Brasil; Banco PanAmericano; Borghierh/Lowe; Brasilcap; Centro 
Universitário de Vila Velha; Imprensa Editorial; Jequiti Cosméticos; MasterCard; Mercedes-
Benz; Nestlé; Rede Globo; Sadia Ultragaz e Vivo (veja resumo dos cases nesta e nas páginas 
27 e 28). 
 
A solenidade para entrega dos troféus às empresas selecionadas será realizada no dia 2 de 
dezembro, no HSBC Brasil, em São Paulo. 
 
"Os cases vencedores são fantásticos e refletem a evolução das atividades de marketing nas 
companhias. Atualmente, as empresas estão mais estratégicas do que táticas, realizando 
ações de longo prazo ao invés de puramente pontuais. Diversos cases, por exemplo, davam 
continuidade às iniciativas já realizadas pela empresa", disse João De Simoni, fundador do 
Grupo De Simoni Associados e presidente do júri da edição deste ano da premiação. 
 
Além de De Simoni, os profissionais que compuseram o júri do prêmio neste ano foram: Jomar 
Pereira da Silva, presidente da Alap (Associação Latino-Americana de Agências de 
Propaganda); Zilla Patricia Bendit (assessora de desenvolvimento institucional e professora do 
departamento de marketing da FGV-EAESP); Francisco Alberto Madia de Souza (diretor-
presidente da Madia-MundoMarketing e da Academia Brasileira de Marketing); e Marcos 
Henrique Nogueira Cobra (diretor-presidente da Cobra Editora e membro da Academia 
Brasileira de Marketing). 
 
O Marketing Best já premiou mais de 600 cases/empresas que reconhecidamente se 
destacaram no planejamento e execução das estratégias de marketing de seus produtos e 
serviços. 
 
Considerada uma das mais importantes premiações do mercado, o Marketing Best é realizado 
pela Editora Referência, em parceria com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas - FGV-Eaesp - e a MadiaMundoMarketing. 



 
 

 
 
Marcas da Nestlé promovem mudança de hábito 
 
A fim de fortalecer sua imagem em nutrição, saúde e bem-estar, bem como de seus produtos 
e de suas marcas, a Nestlé se uniu ao canal Discovery Home & Health e criou "Mudar Faz 



Bem", um reality show que reúne um grupo de especialistas nutricionista, fisiologista e médico 
da família para ajudar uma família brasileira a mudar seus hábitos alimentares e estilo de vida. 
 
Para isso, a empresa utilizou o cross media composto das seguintes ações: reality show; dicas 
de uma vida saudável durante a programação Discovery por meio de comerciais educativos; 
um comercial sobre os rótulos Nestlé; ações na internet; mobile TV, com episódios 
especialmente produzidos para o Claro Minha TV; trabalho de RP; e divulgação para os 
colaboradores internos. Com isso, o projeto atingiu 15 milhões de pessoas. A versão mobile de 
"Mudar Faz Bem" foi responsável por 15% das visualizações do serviço móvel, com cerca de 
10 mil usuários, além de conquistar muita mídia espontânea em decorrência das ações de 
relações públicas. 

 
 
ESPM aumenta número de inscritos na pós 
 

 
 
 
Nos anos de 2007 e 2008 a unidade de Pós-Graduação da ESPM de São Paulo apresentava 
queda de 12% no número de alunos de MBA Executivo e Especializações. O declínio era 
decorrente de decisões estratégicas tomadas sem foco nas necessidades e demandas dos 
candidatos, além de outros fatores, como distanciamento da mídia, a falta de campanhas 
integradas de comunicação e a própria crise mundial. Foi realizada ampla pesquisa com 
candidatos e alunos da própria ESPM e de outras instituições. Entre os pontos detectados 
estavam, por exemplo, o desconhecimento da proposta dos cursos pelos candidatos, a 
banalização dos cursos de Pós/MBA e a constatação de que a marca ESPM era forte, seu maior 
diferencial. Diversas ações foram implementadas para valorizar a marca e a grade de cursos, 
voltar a estar presente de forma mais ativa no setor e em contato direto com o público. Houve 
um incremento em comunicação da ordem de 489%. Entre outros resultados, a escola obteve 
aumento de 13,4% nos inscritos em cursos, com aumento de matrículas de 11%, repondendo 
às perdas dos anos de 2007 e 2008. 
 

 
 
Jequiti ganha musculatura e fatura R$ 380 milhões 
 
A Jequiti é a marca de venda direta (porta em porta) da SS Cosméticos, divisão de cosméticos 
do Grupo Silvio Santos, que controla 35 empresas, dentre elas o SBT e o Baú da Felicidade. O 
grupo faturou R$ 4,7 bilhões em 2009 e vislumbrou na criação da divisão de cosméticos uma 
nova oportunidade de negócios. 
 
Apesar de ter sido lançada em 2006, apenas em 2008 a Jequiti ganhou musculatura para 
disputar com Natura e Avon. Além de investimentos em logística e tecnologia industrial, entre 
os esforços de marketing e comunicação, vale destacar a participação de celebridades como 
Fabio Júnior, Claudia Leitte e Celso Portiolli para divulgar a marca. Além disso, a Jequiti 
também vem investindo em licenciamentos com os personagens da Disney e Hanna Barbera. 



 
Os resultados são extraordinários. Este ano, a marca deve se tornar a quarta maior empresa 
do Grupo Silvio Santos, com um faturamento em torno de R$ 380 milhões e para 2011 tem 
como expectativa superar os Rs 500 milhões. De 2008 para 2009, registrou um crescimento de 
quase 300%. De 21 mil consultoras em 2008, a empresa somou em agosto deste ano 153 mil. 
 

 
 
Diário aplica "Dez Mandamentos" e recupera leitor 
 
Reverter a queda acentuada da tiragem do Diário de S.Paulo - que de 120 mil exemplares 
vendidos diariamente em 2000, caiu para 40 mil em 2009 - foi o principal desafio da Rede 
Bom Dia, que ad quiriu o título da Infoglobo, em dezembro de 2009. Paralelamente à estreia 
do novo modelo editorial e gráfico em julho deste ano, o jornal teve série de modificações, 
batizadas de "Os Dez Mandamentos". 
 
Uma das transformações mais radicais do Diário foi a adoção do tamanho em formato Berliner. 
Os textos em bloco foram valorizados, assim como as fotos, infográficos e ilustrações 
coloridas. Objetivo é recuperar seus leitores, das classes B e C. No conteúdo, o Diário tornou-
se um jornal pós-noticioso, trazendo subsídios além da notícia para que o leitor possa formar 
sua opinião. 
 
Para divulgar o novo posicionamento do veículo, a WMc-Cann criou campanha, com os filmes 
"Camisa" e "Silicone", que diziam: "Como não se sabe como será o futuro, o Diário de S. Paulo 
preparou um jornal para o presente. Um jornal mais moderno, mais fácil de ler e com uma 
visão mais profunda dos fatos". Após dois meses do lançamento do novo projeto, a circulação 
paga cresceu 50%. 
 

 
 
Centro Universitário Vila Velha se destaca no ES 
 
Para transformar o Centro Universitário Vila Velha (UVV) na maior instituição particular de 
ensino superior do Espírito Santo, avaliou-se primeiramente o ambiente de negócios do 
Estado, que se caracteriza por alto grau de especialização e competitividade. 
 
O objetivo central da instituição foi destacar os seus diferenciais em relação à concorrência: 
manter-se líder de mercado e associar as vantagens da liderança com forte gestão de marca. 
Através desses valores, os investimentos em marketing foram redirecionados para atividades 
que catalisassem a excelência do ensino da UVV. 
 
Com isso, atualmente, a instituição particular é a que mais se destaca em extensão 
universitária, além de ter recebido pelo MEC nota máxima (conceito 5) na avaliação do projeto 
para a sua transformação em Universidade. A UVV atua em todas as principais áreas do 
conhecimento, contando com mais de 12 mil universitários distribuídos numa grade de 50 
opções de cursos superiores, 35 especializações lato sensu, sete MBAs, cinco programas de 
mestrado acadêmico e dois doutorados em implementação. 
 

 
 
Caixa consolida imagem de banco da habitação 
 
Em 2005, o mercado imobiliário nacional vivia um momento atípico: de um lado grande 
volume de crédito habitacional para famílias de baixa renda e de outros milhões de brasileiros 
sonhando com a casa própria. O mercado se ressentia da oferta de imóveis destinados a esse 
segmento. Nesse cenário, a Caixa começou a se reposicionar como o "Banco da Habitação". 
Com a agência NovaS/B foi desenvolvido o "Feirão Nacional da Casa Própria", com base na 
convergência de três pontas: quem quer comprar um imóvel; com quem quer vender e a Caixa 
como agente de financiamento. 



 
A lógica do Feirão é oferecer, em um único ambiente e de forma completa, todos os serviços e 
informações necessários para a aquisição da casa própria. Há seis anos os Feirões vêm sendo 
realizados em cidades com boa oferta de imóveis. Para 2010, o desafio da Caixa era manter 
(ou aumentar) sua participação no volume de financiamento imobiliário. Desde a sua primeira 
edição, o Feirão Caixa bateu recordes de público e financiamento em todas as suas edições. A 
oferta de crédito saltou de R$ 9 bilhões em 2005, para R$ 47,6 bilhões até setembro de 2010, 
e a Caixa tem a expectativa de encerrar o ano com R$ 70 bilhões tomados em crédito para 
habitação. 
 

 
 
Mercedes-Benz se posiciona domo líder do setor de ônibus 
 
O case "Showbus 2010", da Mercedes-Benz, foi um dos ganhadores do Prêmio Marketing Best 
2010. A marca é líder no mercado interno de ônibus e, de olho na retomada do crescimento do 
mercado, decidiu criar um evento de porte no segmento para se aproximar ainda mais de seus 
clientes e parceiros. 
 
A intenção era fazer um evento que apresentasse os produtos da Mercedes-Benz e mostrasse 
seus diferenciais e suas qualidades. 
 
A marca reuniu, em uma antiga fábrica da Mercedes-Benz, em Campinas (SP), com uma área 
de 14 mil metros quadrados, encarroçadoras, parceiros, fornecedores e agregados para ter 
contato com produtos, serviços e novidades do segmento de ônibus. 
 
O acontecimento ocorreu em maio de 2008. Os mil convidados tiveram à sua disposição 
transporte, traslado e estadia por dois dias de evento. O sucesso foi tanto que o encontro se 
repetiu em maio deste ano. O destaque da última edição foi o seminário "BRT na Copa 2014: 
do projeto ao concreto". Neste ano, foram 1.500 convidados, com fila de espera de mais de 
100 participantes. 
 
Após a primeira edição, a empresa bateu o recorde de venda acumulada, atingindo mais de 
385 mil unidades. Hoje, da frota de 450 mil ônibus circulantes no Brasil, 70% são da 
Mercedes-Benz. 
 

 
 
Ultragaz qualifica rede de distribuição 
 
Para medir o atual nível de gestão da sua rede, a Ultragaz criou o "Programa de Qualificação 
Revendas Ultragaz". A estratégia foi estabelecer um padrão único e aceitável de qualidade em 
suas mais de quatro mil revendas espalhadas pelo Brasil. 
 
Para isso, foi elaborado um questionário, organizado por um comitê especial com 
representantes das diversas áreas da companhia Ultragaz, em que é verificado o padrão de 
qualidade de cada revenda no que se refere à identidade da marca, gestão do negócio e 
atuação comercial. 
 
A etapa inicial foi a elaboração do "Book de Qualificação Revenda Ultragaz" com os 
questionários que, neste ano, receberam perguntas sobre responsabilidade social e meio 
ambiente. 
 
Cada questão tem uma pontuação e a somatória de pontos gera uma classificação das 
revendas. E, após três anos de implementação do projeto, 95% das revendas fizeram a 
adesão, além de 70% dos revendedores treinarem suas equipes na "Academia Ultragaz - 
Especialista em Atendimento" e ter 95% de crescimento em relação a 2009 na padronização 
de frotas. 
 



 
 
Alphaville quebra paradigmas no Sul 
 
A reconhecida marca de projetos urbanísticos de conceitos inovadores, a AlphaVille Urbanismo, 
desembarcou em Porto Alegre com o desafio de fazer o consumidor classe A querer trocar o 
tradicional e badalado bairro de Moinhos de Vento por um novo bairro distante 14 quilômetros 
do centro da capital gaúcha. 
 
O desafio era grande, mas a AlphaVille conseguiu quebrar paradigmas do mercado imobiliário 
local. Até mesmo na forma de comercializar. 
 
Os argumentos como preço, local e peculiaridades do empreendimento viraram secundários 
pela proposta de "vender" um novo estilo de vida. 
 
Foram trabalhados dois alvos diferentes: os corretores e os compradores. Para o primeiro 
grupo foi desenvolvida uma ampla campanha de endomarketing e para o público final foi 
criada uma campanha com o tema "Mude de vida sem mudar de cidade". 
 
As ações ultrapassaram as expectativas mais otimistas. 
 
Cinco horas após lançamento oficial, cada um dos 455 lotes já havia sido vendido. Menos de 
um mês depois, com o AlphaVille 2, estava desenhado um novo sucesso: 200 lotes vendidos 
em 5 horas. 
 
Em dez horas, somadas as duas fases do lançamento, todos os lotes estavam vendidos. 
 

 
 
Negócios crescem com projeto da Apex 
 
Com objetivo de reverter a diminuição das exportações brasileiras para os Estados Unidos - o 
percentual passou de 93% em 2003 para 77,9% em 2008 -, a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) desenvolveu uma plataforma de marketing 
ousada para auxiliar as empresas a divulgar seus produtos e serviços para venda no mercado 
norte-americano. 
 
Da parceria entre a Apex-Brasil e os organizadores da IndyCar Series, nasceu o Projeto 
Fórmula Indy, "Experience our Energy". O projeto é uma ferramenta de promoção e de 
relacionamento que permite ao empresário criar ações promocionais durante a corrida, como 
oferecer a um parceiro americano a oportunidade de assistir à corrida da Indy em um espaço 
VIP, favorecendo a realização de negócios. 
 
Com esse projeto, através de um acordo de patrocínio, o Brasil também tornou-se fornecedor 
exclusivo de etanol para a Fórmula Indy desde a temporada de 2009. 
 
No ano passado, as empresas brasileiras participantes fecharam contratos de US$ 370 
milhões. Até o final deste ano, a estimativa é de ultrapassar US$ 600 milhões em novos 
negócios. 
 

 
 
"Vale Fértil" alavanca Imprensa Editorial 
 
Depois da crise financeira que marcou o biênio 2008/2009, a reação do mercado publicitário 
brasileiro foi reduzir investimentos em mídia. 
 



Para minimizar o impacto financeiro nos meses seguintes, a Imprensa Editorial criou o projeto 
Vale Fértil, que consistiu na oferta de ações de comunicação below the line aos 15 maiores 
clientes da Imprensa Editorial e o mercado anunciante em geral. 
 
A Imprensa Editorial reativou sua carteira de projetos especiais eventos, seminários, 
encontros, pesquisas ad hoc, prêmios - que tivessem como foco o relacionamento com os 
formadores de opinião em consonância às necessidades estratégicas dos clientes durante 
aquele período. 
 
Foram adotadas seis etapas de planejamento: da recuperação do histórico de eventos e 
projetos especiais, passando pela pesquisa interna de objetivos estratégicos dos maiores 
clientes comerciais da editora à seleção dos projetos que tivessem aderência aos objetivos dos 
anunciantes. 
 
Só então foi feita prospecção dos clientes e apresentação dos projetos especiais e, finalmente, 
sua execução. 
 
A oferta de ações below the line resultou em um aumento de 9,5% no faturamento total da 
Imprensa - sendo que 59,31% desse aumento vieram de eventos, prêmios e encontros. 
 

 
 
PanAmericano cria plano de investimentos diferenciado 
 
O case "Investimento Classe A PanAmericano" foi um dos vencedores do prêmio Marketing 
Best 2010. Com o objetivo de aumentar a base de clientes, de pulverizar a carteira de 
investidores e de fortalecer a marca, o PanAmericano lançou o Plano de Investimentos Classe 
A. A proposta era, a partir do novo posicionamento do banco, alinhar a comunicação para um 
público diferenciado. 
 
O PanAmericano queria que o mercado conhecesse os diferenciais de seu atendimento para 
clientes investidores. O nome foi escolhido em alusão ao "A" do PanAmericano, incluindo assim 
uma denominação que já estivesse na marca institucional. 
 
O público-alvo do produto eram os empreendedores e os self-made men. A comunicação foi 
desenvolvida com dois focos principais: o aspiracional, inspirando os clientes a conquistarem 
mais recursos por meio de seus investimentos, e os benefícios reais, com destaque para os 
conceitos de pessoalidade e performance. 
 
Como resultado, o lucro líquido do PanAmericano cresceu 152,6% no primeiro trimestre de 
2010 em relação ao mesmo período do ano anterior. 
 

 
 
Borghierh mantém cultura e cresce após fusão com Lowe 
 
Distante das maiores agências do mercado brasileiro, a Borghierh anunciou, em dezembro de 
2006, sua fusão com a multinacional Lowe. A agência tinha apenas dois anos de operação 
quando a Lowe se mostrou interessada, mas a negociação ainda se estendeu por mais dois 
anos, já que os sócios da operação nacional, José Henrique Borghi e Erh Ray, não queriam 
simplesmente vender a empresa e só aceitaram assinar o contrato após garantirem-se à frente 
da gestão, mantendo a cultura de envolvimento no negócio de seus clientes. 
 
O ano de 2007 foi considerado de consolidação, enquanto em 2008 e 2009 a agência começou 
a apresentar constante crescimento. Foi nesse período em que a Borghierh/Lowe conquistou 
novas contas e ampliou o atendimento a produtos de grupos como Unilever e Brasil Foods, 
passando a atender clientes como Caixa, UOL, Knorr, Kibon, Metlife, Bic, Apex-Brasil e 
Boehringer Ingelheim, entre outros. 
 



Provando a efetividade do negócio, a agência passou a figurar na lista das maiores agências do 
Brasil, passando ainda do 15º lugar em 2008 para a terceira colocação em 2009. Nos dois 
últimos anos destacam-se também prêmios nacionais e internacionais recebidos por seus 
trabalhos, como o Leão de prata em Film no Festival de Cannes em 2010, em trabalho para o 
detergente em pó Skip, da Unilever. 
 

 
 
Brasilcap tem aumento de 166% com títulos de incentivo 
 
Desde a sua criação, em 1995, a líder de mercado Brasilcap baseou sua atuação no 
desenvolvimento de produtos da modalidade tradicional, criando uma linha específica: o 
Ourocap. Com a aprovação, em 2008, da Circular SUSEP de número 365, que instituía quatro 
modalidades para os títulos de capitalização e regulamentava a modalidade incentivo, a 
empresa desenvolveu uma estratégia para manter seu crescimento. Criou uma área para 
cuidar do segmento corporativo - Relacionamento Parcerias - e uma nova linha de produtos 
chamada Promocap, divulgada através do Kit Promocap, o que facilitou a abordagem e a 
atração de parceiros. A solução inaugurou a vertente de atuação B2B (Business to Business), 
modalidade que vem ganhando força. Paralelamente, os títulos da modalidade incentivo têm 
representado uma fundamental abertura de frente de negócios para a Brasilcap. As vendas 
desses produtos começaram com um faturamento anual de R$ 5,7 milhões e chegaram aos R$ 
21,6 milhões em 2009, o que significa uma evolução de 166% desde o lançamento da 
modalidade até os dias de hoje. No total, de 2003 até agosto de 2010, o faturamento 
acumulado foi de R$ 65,8 milhões. 
 

 
 
Globo colhe resultados com audiência do "Autoesporte" 
 
Mais de dez anos após a abertura econômica do mercado brasileiro, a economia nacional 
apontava para um alto crescimento do mercado automobilístico. Nesse sentido, a TV Globo 
identificou que não existia na TV aberta uma revista eletrônica voltada ao mercado 
automobilístico e que atendesse a demanda desse nicho. 
 
Considerando o cenário exposto e a crescente procura por projetos comerciais que atendessem 
ao segmento, a Rede Globo buscou um formato de programa que comportasse a demanda do 
mercado e o interesse dos telespectadores. Assim, em outubro de 2002 entrou no ar o 
primeiro "Autoesporte", depois de um período de programetes veiculados dentro do "Esporte 
Espetacular". 
 
Hoje, o programa é líder em sua faixa horária com resultados expressivos, tanto de audiência 
quanto comerciais. Mesmo atingindo o público masculino das classes AB com mais de 25 anos, 
a prestação de serviços dentro do programa trouxe a atenção também do público feminino. 
Desde a sua criação, registram-se centenas de projetos criados com exclusividade e feitos com 
as principais marcas do setor. 
 

 
 
Loterias Caixa avançam 15% após reposicionamento de marca 
 
Depois de rejuvenescer a marca das Loterias Caixa e ampliar a base de apostadores com a 
campanha "Para a sorte todo mundo é igual", chegou o momento do reposicionamento da 
Caixa para aumentar o número de apostas. Foram eleitos, três produtos: Mega Sena, Quina e 
Loteria Instantânea, também conhecida como Raspadinha. Os produtos começaram a utilizar 
celebridades em suas campanhas, buscando aumentar a identificação imediata do público com 
as propostas de cada um, isoladamente. 
 



A Borghierh/Lowe criou as campanhas publicitárias específicas destacando os novos 
diferenciais de cada produto, que contaram com a participação de celebridades como Thiago 
Lacerda, Dudu Nobre e Luigi Baricelli. 
 
Após a veiculação das campanhas, as apostas bateram as metas e a arrecadação total dos 
jogos no primeiro semestre de 2010 cresceu mais de 15%, em comparação ao mesmo período 
do ano anterior. Esse resultado impulsionou também o valor dos repasses sociais de 2010, que 
fechou o primeiro semestre em R$ 1,7 bilhão, 11% maior que o mesmo período do ano 
anterior. 
 

 
 
MasterCard tangibiliza "Não tem preço" com "Surpreenda" 
 
Com o objetivo de se tornar a bandeira preferida entre os clientes de cartão de crédito e débito 
do Brasil, a MasterCard criou o Programa "Surpreenda", que tangibiliza o conceito "Não Tem 
Preço". O case "Programa Surpreenda MasterCard" é um dos vencedores do Marketing Best 
2010. 
 
A marca percebeu que os brasileiros, apesar de terem em média 2,8 cartões de crédito e 
débito, concentram suas compras em um só da marca preferida. 
 
A meta da MasterCard é se tornar essa marca número um dos consumidores e, uma das 
maneiras que a empresa de soluções de pagamentos encontrou para chegar a esse objetivo, 
foi fazendo uma promoção que fosse emocional e trouxesse benefícios tangíveis na mesma 
iniciativa. 
 
O "Programa Surpreenda MasterCard" é uma promoção do tipo Compre um e leve dois feita 
em parceria com diversas empresas, como TAM Viagens, Giraffas, Asics e Tramontina. 
 
A divulgação foi feita por uma campanha com filmes, ações de merchandising e anúncios de 
mídia impressa, além do site da promoção. 
 
Em nove meses de existência, o programa já havia batido a meta de 1 milhão de cadastros. O 
gasto médio desse público é, em média, 11% maior do que o dos consumidores não 
participantes da promoção. A percepção da marca também melhorou consideravelmente após 
o programa. 
 

 
 
Sadia se aproxima mais de público de fast-food 
 
O consumidor passou a fazer mais refeições fora de casa. Com isso, as indústrias alimentícias 
têm o desafio de provar que entendem de food service. E a solução encontrada pela Sadia foi, 
em 2008, consolidar um relacionamento com os principais chefs e donos de restaurantes e 
com as redes de alimentação. 
 
O primeiro passo foi mudar o slogan de "Sirva Qualidade Sadia" para "Mais Que Perto, Juntos". 
O chef Dario Zanatta foi designado para fazer o relacionamento com os públicos de interesse 
da Sadia. Também foram feitas uma consultoria especializada com foco na melhoria dos 
negócios dos clientes; participação da Sadia em eventos gastronômicos; criação de um portal 
com conteúdo sobre food service; cursos e-learning nas universidades; e consultoria 0800 feita 
por nutricionistas e profissionais de gastronomia. 
 
O resultado foi o aumento de 80% no volume das vendas e 92% em faturamento, além de 
20% de crescimento nas compras das 40 principais redes fast-food. O portal registrou uma 
média de 30 mil visitas por mês e uma aderência de 15 mil pessoas no newsletter mensal. 
Além disso, 40 universidades são atendidas pelo sistema e-learning e o serviço do 0800 recebe 
uma média de 500 ligações por mês. 



 
 

 
Vivo leva conexão 3G a regiões remotas do País 
 
A Vivo enfrentava dificuldades para materializar de maneira relevante o impacto da conexão 
na vida das pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos. Sendo assim, a operadora 
entendeu que poderia conectar indivíduos que até então viviam isolados lançando os planos 
Vivo Internet Brasil, que oferecem navegação de dados ilimitada. 
 
No fim de 2009, em parceria com a Sony Ericsson, a Vivo instalou uma antena em Belterra 
(PA) e em regiões próximas da cidade propiciando a conexão 3G para mais de 30 mil pessoas. 
 
A estratégia de comunicação utilizada pela Vivo para ressaltar a relevância da conexão para as 
pessoas foi inspirada no case de Belterra e regiões. Junto com a DPZ, a operadora percebeu a 
importância de retratar histórias de pessoas reais que tiveram suas vidas melhoradas pela 
conexão 3G Vivo. A campanha gerou crescimento de 28% na base de clientes da operadora no 
segundo e terceiro trimestres de 2010. Em junho deste ano, o projeto ganhou corpo e a Vivo 
decidiu levar a sua conexão 3G para mais de 2,8 mil cidades até o fim de 2011. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 nov. 2010, p. 26-28.  


