
30  mai  2011 •

15comunicação Editor  ALEXANDRE ZAGHI LEMOS  azlemos@grupomm.com.br

AlmApBBDO  
lAnçA primeirA 
cAmpAnhA pArA Ge

Está programada para entrar 
em veiculação na quarta-feira, 
1o de junho, a nova campanha 
institucional da General Elec-
tric para o Brasil. A ação mar-
ca a estreia da parceria entre o 
anunciante e a AlmapBBDO e 
será também a primeira na qual 
a companhia adota uma ver-
são em português (“Se dá pa-
ra imaginar, dá para fazer”) de 
seu slogan global (“Imagination 
at Work”). “Como somos uma 
empresa global, me preocupa-
va um pouco que traduções da 
nossa tagline original pudes-
sem confundir o consumidor”, 
diz Judy Hu, diretora global de 
propaganda e branding da GE. 
“Agora, com o trabalho pronto, 
admito que o slogan faz muito 
mais sentido para o mercado 
brasileiro”, avalia a executiva, 
que esteve no Brasil há duas  
semanas para acompanhar a 
finalização da campanha. 

artistas desconhecidos. A ideia 
é mostrar que os jovens podem 
abrir shows  da nova turnê da 
banda, caso participem do con-
curso que está centrado na pá-
gina da Vivo no Facebook. 

Apex renOvA  
AcOrDO cOm  
AprO Até 2012
A Apex-Brasil renovou seu con-
trato com o projeto FilmBrazil, da 
Apro, e com o Cinema do Brasil, 
do Sinaesp, até o final de 2012. As 
duas promovem os interesses do 
setor de produção do País no ex-
terior e têm nos festivais de cine-
ma e criatividade de Cannes suas 
principais plataformas. Além da 
negociação de serviços de pro-
dução, as entidades passam a fo-
car na venda do Brasil como um 
polo completo para a produção, 
incluindo locações, equipamen-
tos e diretores de cena.

O BOticáriO  
seDuz cAsAis  
cOm cAfé

Data chave no planejamento 
anual de O Boticário, o Dia dos 
Namorados deste ano terá o lan-
çamento das fragrâncias Coffee 
Woman Seduction e Coffee Man 
Seduction, inspiradas no univer-
so do café. Um filme criado pela 
AlmapBBDO será a ponta de lan-
ça da campanha para apresentar 
as novidades. Com produção da 
O2 Filmes e direção de Alex Ga-
bassi, o comercial mostra uma 
mulher relembrando o começo 
de namoro até que é surpreendi-
da por um presente. A ação terá 
apoio de outdoors, spots e anún-
cios nas principais revistas do 
país, tudo sob o novo conceito 
da marca “A vida é bonita, mas 
pode ser linda”, que tem como 
mensagem principal driblar a 
rotina das relações e o estímulo 
para reacender a paixão.

reckitt e p&G lideram altas no  
ranking Agências & Anunciantes

Pelo oitavo ano consecuti-
vo, Y&R e Casas Bahia fo-

ram, respectivamente, a maior 
agência e o maior anuncian-
te do Brasil em 2010, de acor-
do com o ranking Agências & 
Anunciantes, de Meio & Men-
sagem. O estudo tem como 
critério o volume de compra 
de mídia e é resultado do cru-
zamento de dados do Proje-
to Inter-Meios (que mapeia 
o faturamento dos veículos de 
comunicação) com os do Ibo-
pe Monitor. Desse cruzamen-
to estima-se o percentual  de 
desconto médio de cada meio, 
permitindo chegar a um va-
lor de investimento em mí-
dia mais próximo da realida-

de. Nas dez primeiras posi-
ções do ranking de anuncian-
tes, as maiores altas foram de 
P&G (96%), Reckitt Benckiser 
(92%), Hyundai Caoa (86%) e 
Cervejaria Petrópolis (71%). 
Entre as agências, destaque 
para Loducca (alta de 124%), 
Euro RSCG (94%), z+ (62%), 
Artplan (59%) e Multisolution 
(57%). A WMcCann aparece 
na quarta posição após a fu-
são da McCann (11a em 2009) 
com a W/ (42a). Os rankings 
completos estão na edição es-
pecial Agências & Anuncian-
tes, que circula junto com es-
ta edição, e também na seção 
Indicadores do meioemensa-
gem.com.br. Colaboraram Beatriz Lorente, Eliane Pereira,  

Felipe Turlão, Jonas Furtado, Nathalie Ursini e Robert Galbraith

BAtAvO DivulGA 
nAturis nO metrô  
De sãO pAulO
Batavo e Bullet 
realizam a partir 
de segunda-fei-
ra, 30, uma ação 
no metrô de São 
Paulo. Trata-se 
de uma máqui-
na de sampling 
que irá distri-
buir gratuita-
mente 30 mil unidades do pro-
duto Naturis Soja. A estratégia en-
volve o uso da plataforma mobile, 
porque para liberar o produto, as 
pessoas precisam enviar mensa-
gens de SMS para um número es-
tampado na máquina. 

peuGeOt  
prOmOve shOw 
DentrO De cArrO

Para anunciar a versão 2012 do 
modelo 207, a Peugeot colocou 
Nando Reis e Mariana Aydar 
dentro de um veículo que circu-
lou por diversos pontos da capi-

tal paulista enquanto eles can-
tavam alguns de seus sucessos. 
Após o passeio, e já fora do car-
ro, os artistas realizaram um po-
cket show com as músicas Re-
licário e Do Seu Lado, aberto a 
todos que passassem pela via. A 
iniciativa da Loducca em parce-
ria com a Universal Music Brasil 
resultou na gravação de um co-
mercial e clipes das duas músi-
cas. “O carro acabou assumin-
do o papel de plataforma para o 
show”, conta Guga Ketzer, diretor 
de criação da agência. A ação se 
estende para redes sociais e con-
ta com um hotsite.

sOlteirOs e cAsADOs 
tAmBém cOmemOrAm 
DiA DOs nAmOrADOs
Como parte de seus esforços para o 
Dia dos Namorados, a Renner lan-
ça um comercial criado pela Paim 
e produzido pela O2 que mostra 
que uma mulher casada e com fi-
lhos também comemora a data, 
sob o slogan “Você tem seu estilo 
de namorar. A Renner tem todos”. 
As ações para a internet foram de-
senvolvidas pela 3YZ e estão cen-
tradas na página da rede varejista 
no Facebook, onde o anunciante 
oferece prêmios aos casais que en-
viarem fotos. A Renner está de olho 
também nos solteiros, que podem 
participar de um concurso cultural 
na mesma página.

cvc celeBrA 39 AnOs 
cOm cAmpAnhA DA 
puBlicis reD liOn
A campanha “Mega Festa CVC”, 
criada pela Publicis Red Lion, se-
rá a principal ação da operado-
ra para comemorar seus 39 anos 
de atividades no Brasil, comple-
tados no último dia 28. A estra-
tégia da CVC visa oferecer des-
contos em pacotes de viagens e 
reforçar o conceito que deu ori-
gem à companhia, que é realizar 
o sonho de viagem dos brasilei-
ros. A iniciativa, primeira apro-
vada pelo recém-chegado diretor 
de marketing Fabiano Ferreira, 
conta com anúncios, comerciais 
na televisão e em canais de mí-
dia indoor e decoração das 600 
lojas da empresa no País. 

vivO escAlA  
JOtA Quest pArA 
revelAr BAnDAs
Sob o conceito “O amor nos co-
necta. A conexão nos transfor-
ma”, a Vivo lança o concurso 
cultural “A música transforma”, 
com participação da banda Jo-
ta Quest. O objetivo é estimular 
o trabalho de novos talentos da 
música brasileira. Para divul-
gar a ação promocional, a Afri-
ca criou um videoclipe com os 
músicos da banda e mais sete 

10 Maiores Anunciantes 

Posição Anunciante R$ mil

1 Casas Bahia  1.225.310 

2 Unilever  797.445 

3 AmBev  507.687 

4 Hyundai CAOA  424.763 

5 Caixa Econ. Federal  418.602 

6 Bradesco  344.128 

7 Reckitt Benckiser  314.553 

8 Fiat  302.671 

9 Cervejaria Petrópolis  299.163 

10 Procter & Gamble  295.690 

10 Maiores Agências 

Posição Agência R$ mil

1 Y&R 1.962.578 

2 AlmapBBDO  788.056 

3 JWT  753.303 

4 WMcCann 686.832 

5 BorghiErh Lowe  679.809 

6 NeogamaBBH  634.237 

7 Ogilvy & Mather  590.198 

8 DM9DDB  577.897 

9 Africa  553.971 

10 F/Nazca S&S  546.215 

Fonte: Agências & Anunciantes/Ibope Monitor
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n.1461, p. 15, 30 maio 2011.




