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A Ford dá continuidade à 
campanha de lançamento do 
New Fiesta, primeiro carro 
global da marca após a crise 
financeira mundial, com uma 
ação envolvendo os tradicionais 
cartões-portais e, em contra-
partida, o Facebook — plata-
forma-destino das iniciativas de 
marketing para o veículo.  

Criada pela Wunderman, 
a ação prevê enviar cartões-
postais para aproximadamente 
40 mil clientes em potencial 
com mensagens de proprietá-
rios do modelo, moradores de 
Nova York (EUA), Londres (In-
glaterra), Colônia (Alemanha), 
Madri (Espanha) e Melbourne 
(Austrália), locais onde o car-
ro já circula pelas ruas. 

A agência investiu na ideia de 

Nesta semana, a Totvs lança sua nova 
campanha, apresentando o conceito “Let´s 
share. Compartilhe o novo mundo”. A nova 
fase na comunicação da companhia de 
softwares de gestão empresarial é interna-
cional. O conceito desenvolvido no Brasil 
pela Sunset será veiculado também pelas 
subsidiárias da empresa em Angola, Argen-
tina, Portugal e México, além das franquias 
nos mais 23 países em que está presente. 
“O maior desafio foi criar um conceito que 
pudesse ser trabalhado no mundo todo”, 
explica Marcelo dos Santos, diretor corpo-
rativo de marketing da Totvs.

O presidente da Sunset, Guto Cappio, 
explica que a nova campanha se aproveita 
do desenvolvimento da marca iniciado em 
2008. “Nas duas primeiras campanhas apre-
sentamos a Totvs para o público”, relembra. 
A nova fase se divide em duas partes, sendo 
que a primeira contempla veiculação até 
março de 2011. “Além de apresentar o 
novo conceito, vamos dizer aos clientes e 
prospects que compartilhar com a Totvs é 
transformar o conhecimento em riqueza”, 
frisa Cappio. Serão anúncios em página 
dupla na revista Exame, no iPad e inserções 
nos principais aeroportos brasileiros. 

Já, na segunda etapa, a partir de março, 
entram os comerciais para a TV aberta. A 
manutenção da atual garota-propaganda da 
Totvs, a apresentadora Maria Gabriela, não 
está confirmada. 

Embora tenha promovido concorrência 
para escolher a agência que iria desenvolver 
sua campanha de 2011, processo do qual par-
ticiparam também F.biz e Fabra&Quintero, 
a Totvs resolveu manter a conta na Sunset, 
sua parceira desde 2008. Cappio diz que 
haverá aumento no investimento em mídia 
para o ano que vem. “De dois anos para cá, 
conseguimos colocar a Totvs como uma 
das 20 marcas mais valiosas do mundo”, 
comemora o presidente da Sunset. 

Nathalie Ursini

Tradicionais produtos das festas de 
fim de ano, o peru e o chester, retornam 
à mídia nesta época para mostrar suas 
novidades e marcar presença na lem-
brança dos consumidores. O desafio que 
se renova ano a ano é como inovar nas 
campanhas destes produtos. A Perdigão, 
por exemplo, escolheu colocar uma so-
brecapa no jornal Metro reproduzindo a 
capa do jornal fictício “Polo Norte News”, 
que traz a Mamãe Noel ao lado do Ches-
ter, sob a manchete: “Chester Assa Fácil 

é tudo o que eu sonhava”. Esse produto 
será comercializado somente no Estado 
de São Paulo. Porém, a marca estará 
com campanha nacional intitulada “Onde 
tem Chester, tem a magia do Natal”, 
para divulgar as outras versões Chester 
Azeite e Ervas, Chester Desossado e 
Peito Chester. Para destacar o produto 
que tem propriedade registrada pela 
Perdigão, a marca estreará na TV aberta 
um filme criado pela Y&R. Nas cenas, o 
bom velhinho pede aos seus ajudantes 

New Fiesta viaja o mundo 
Postais escritos por estrangeiros contam experiências com carro para potenciais consumidores brasileiros
Marcos Bonfim

já compraram o New Fiesta em 
suas respectivas cidades. “Nós 
decidimos aproveitar o tamanho 
da nossa agência. Falamos com as 
agências e a reação foi unânime: 
todos quiseram participar”, des-
creve Sanna. A criação do projeto 
é de Caio Silveira, Felipe Galeano, 
João Paulo Martins, Tiago Lucci e 
Wellington Ferreira.

Os primeiros retornos da 
iniciativa já começaram a ser 
percebidos, de acordo com o 
Sanna, que comemora o inves-
timento da marca na plataforma 
do Facebook como destino final 
das ações de marketing. “Ele se 
tornou uma ferramenta de rela-
cionamento, de diálogo com os 
consumidores.” A página do car-
ro, com conteúdo multimídia, já 
recebeu quase 22 mil “curtir”.

Para viabilizar a campanha, a equipe brasileira da Wunderman 
mobilizou escritórios da rede em outros cinco países

Produtos natalinos tentam inovar
maneiras diferentes de recriar o Natal, 
para não ficar na mesmice. De acordo 
com Felipe Gall, diretor de criação da 
Y&R, o objetivo é usar os símbolos nata-
linos, porém mostrando que até mesmo 
o Papai Noel precisa inovar. 

Além disso, a campanha é composta 
por anúncios para mídia impressa, ma-
terial de ponto de venda e peças para os 
meios digitais. No site da marca (www.
chester.com.br), desenvolvido pela 
Y&R em parceria com a Energy, o visi-

tante vai encontrar um cartão de Natal 
animado para interagir com os amigos 
virtualmente.

Já a Sadia escolheu fugir da ceia 
familiar e focar os jovens que buscam 
praticidade ao preparar suas ceias. Para 
chamar a atenção para a novidade do 
Peru sabor manteiga e ervas e do Peru 
desossado com farofa, a marca escalou 
um casal jovem para protagonizar seus 
filmes para a TV. Nas cenas, eles se sur-
preendem com a quantidade de pessoas 

que foram seduzidas pelo cheiro do 
preparo e que agora se aglomeram em 
diante de sua casa. 

Segundo Eduardo Bernstein, diretor 
de marketing da Sadia, o objetivo é se 
adequar à praticidade que o cotidiano das 
pessoas exige, e, por isso, a escolha por 
mostrar que existem novas maneiras de 
preparar o peru, além da tradicional. 

A campanha criada pela DPZ contem-
pla ainda anúncios impressos que trazem 
dois contos natalinos de presente para 

os consumidores que quiserem guardar 
o texto em forma de homenagem à data. 
A peça de oito páginas estará na revista 
Contigo. Também faz parte da campanha 
uma ação no site da Sadia intitulada “Sua 
ceia” (www.sadia.com.br/suaceia). Nela, 
os usuários podem dizer o que pretendem 
para sua ceia e quais ingredientes querem 
usar. A partir de suas opções, encontrarão 
vídeos de chefs da Sadia contando como 
preparar a ceia. 

Beatriz Lorente

Totvs adota conceito 
internacional

No comercial da Perdigão, Papai Noel pede que seus ajudantes saiam da mesmice e recriem o Natal

tórios da rede nestes países, que 
ficaram responsáveis por coletar 
as mensagens das pessoas que 

compartilhamento das experiên-
cias dos compradores. “Usamos 
clientes de outros mercados 
para comunicar o veículo para 
os brasileiros”, frisa Paulo Sanna, 
vice-presidente de criação da 
Wunderman. 

Como os cartões-postais — 
estilizados e com imagens de 
símbolos da cidade do remetente 
— foram escritos no idioma do 
proprietário, eles contêm um 
aviso para que o destinatário 
acesse um link personalizado 
na internet e leia a tradução. A 
partir deste endereço, a pessoa 
também pode entrar na página 
oficial do veículo no Facebook 
(www.facebook.com/newfies-
tastories) para receber mais 
informações sobre o carro e 
conhecer as histórias de outros 

compradores estrangeiros.
Para viabilizar a campanha, a 

Wunderman recorreu aos escri-
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