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Oi vai de Velox no
Carnaval baiano

Folia é sinônimo de alegria na
avenida, nas ruas, e nas ações
de marketing. A Oi aproveita o
carnaval baiano para estimular
os foliões a adquirirem o sistema
de banda larga Velox. No meio do
circuito Barra-Ondina, um espaço
da operadora imitará um
apartamento completo. A ideia
é fazer o folião se sentir um
privilegiado no lar, doce lar, em
ambiente confortável e propício
para recarregar as baterias (do
celular, inclusive). O título da ação:
Velox — O Seu Camarote em Casa

As múltiplas funções
do carrinho de picolé

No momento em que esta coluna
fecha, a chuva despenca em SP.
Mas é verão, e nada mais
presente na memória do
brasileiro que adora uma praia do
que o surrado carrinho de picolé.
Ultimamente, mais do que
carregar os sorvetes em palito, o
meio tem mostrado versatilidade.
A Miolo já o usou para uma ação
de distribuição de espumante.
Agora, a Sony Brasil vai adaptá-lo
para divulgar a Cyber-shot e
Handycam entre os banhistas.
Santa Catarina, litoral sul e norte
paulista, Rio de Janeiro, Salvador,
Recife e Fortaleza recebem os
modelos sobre rodinhas, que
contarão com as câmeras
disponíveis para teste e
equipamento de impressão.
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Semana passada, só se comen-
tou (e comentamos aqui) do ca-
tivante anúncio da Volkswagen,
veiculado no intervalo do Su-
perbowl americano. Nele, o su-
posto personagem principal, o
modelo 2011 do Passat, é coad-
juvante para um molequinho
vestido de Darth Vader, o vilão
de Star Wars. O carro é mencio-
nado apenas ao final.

O anúncio traz à tona uma
questão emblemática para o se-
tor automotivo: o que se quer di-
zer para o motorista? Para João
Batista Ciaco, diretor de publici-
dade e marketing de relaciona-
mento da Fiat, muito mais do
que com quantos cavalos se faz
um motor potente. “O escopo do
conteúdo da propaganda na TV
mudou”, diz. “Há 10 anos, os
comerciais eram uma espécie de
folder eletrônico. Hoje, quase
não falam de carro, pois a infor-
mação fica na internet”.

Ele aponta números: 75% dos
consumidores da Fiat reviram a
web antes de irem ao ponto de
venda. Isso explica o investi-
mento da montadora de 15% a
17% da verba de comunicação
para a mídia. Um caso é recente:
a Fiat movimentou Google Maps
e YouTube numa ação para in-
ternautas. Por outro lado, as
campanhas “clássicas” conti-
nuam, como os frutos da parce-
ria com o Big Brother (da qual a
Fiat é patrocionadora).

Valdner Papa, professor do
curso de gestão de concessioná-
rias da ESPM, desenha o perfil
de um novo consumidor que in-
terfere na antiga abordagem dos
proprietários de carrinhos e
carrões. “Estamos entrando
neste ano e em 2012 com com-
pradores da geração y, mais li-
gada em tecnologia e internet de
uma maneira mais profunda do
que ao automóvel”, afirma.

Será mesmo? Hugo Rodri-
gues, CCO e COO da Publicis
Brasil, que trabalha contas de
varejo e de internet da Chevro-
let, diz que esta ainda é uma
realidade distante do brasileiro
médio. “61% ainda sonham em

comprar um carro”, afirma. “O
status e o sonho andam juntos,
mas o consumidor ainda preci-
sa optar entre um ou outro”.

Ele compara o anúncio da
Volks americana: “Nos Estados
Unidos e na Europa fazem poesia
porque eles estão em outra pata-
mar. O brasileiro quer ter um car-
ro, quer saber mais informações,
a nossa propaganda precisa ser
educativa”. Mesmo assim, é pos-
sível agregar valor, aposta ele,
que convocou o cineasta Andru-
cha Waddington (Eu Tu Eles,
Casa de Areia) para moldar anún-
cios dos carros Celta e Prisma.
“Ele vem para dar um acabamen-
to mais sofisticado e moderno”.

Rodrigues acredita que o es-
quema é, na verdade, um velho
conhecido: “o importante é ter
uma ideia brilhante o suficiente
para mobilizar o consumidor.” ■

Desafio das agências é acertar conteúdo e mídia que atrairá o consumidor de carros

Ideias em potência máxima
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A Fiat movimentou
Google Maps e
YouTube numa ação
para internautas

Não é de comer,
mas é de vender
Logomarcas em
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“Hoje, os comerciais quase
não falam de carro”

João Batista Ciaco, diretor de publicidade
e marketing de relacionamento da Fiat
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