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CINQUECENTO

MADE IN MÉXICO

Nova versão

Fé no pequeno

O modelinho da Fiat
passa a ser o carro
mundial da empresa

Campanha que reforça o posicionamento
será lançada amanhã nos EUA. O Cinquecento que será vendido aqui é o mesmo de lá
DIVULGÇÃO

ROBERTO NEMANIS/SBT

Conteúdo
pago pelas
marcas
vira atração
A partir de setembro, a Nestlé dará nome a
novo programa apresentado por Silvio Santos
que distribuirá prêmios de até R$ 1 milhão
sorteado. Para chamar o público, a empresa deu largada no
fim de semana à campanha que
anuncia anova atração. Há também anúncios impressos e materiais nos pontos de venda.
O investimento total na ação
de marketing não é revelado. Se
todos os concorrentes ganharem, serão R$ 13 milhões só em
prêmios. Parece caro, mas essa
é uma ação que envolve promoção de vendas e aumenta o faturamento da empresa.

Marili Ribeiro

Silvio Santos, com seu vozeirão, vai apresentar a nova atração do SBT, que comemora 30
anos. O programa, comprado
da produtora de reality shows
holandesa Endemol, foi batizado localmente com um codinome patrocinado: Nestlé, Um Milhão na Mesa. A estreia será em
setembro.
A novidade desse reality
show está na sua lógica invertida. O participante já começa
comR$1milhãonobolso–montante oferecido pela Nestlé. O
desafio é segurar o dinheiro ao
longo das atividades propostas
no programa. A multinacional
aceitou bancar o jogo em troca
da exposição da marca. Serão 13
programas até dezembro.
Os participantes serão selecionados pela emissora por
meio de sorteio. Os candidatos
devem enviar por mensagem de
celular os códigos impressos
nosrótulosde produtosda Nestlé. Essa mensagem gera um cadastro e um número, que será

Ascensão. A ferramenta publicitária que busca associar marcas ao conteúdo de programas
por meio de entretenimento,
chamadade brand content,tem
cativado audiência e simpatia.
Apontadacomotendência crescente nas investidas de empresas para atrair vendas, a ferramenta é vista como algo que vai
além do corriqueiro comercial
para anunciar marcas.
“Omundodacomunicaçãoficou tão segmentado e disperso
nos intervalos comerciais que,
para envolver o consumidor, a

Tendência. Ação da Nestlé com participação de Silvio Santos é apenas um exemplo de atrações patrocinadas por marcas
propaganda desenvolveu a ferramenta na busca de uma conexão maior com a marca”, explica Rita Almeida, dona da C’OR,
uma agência de estratégia de
marcas e inovação.
A forma foi escolhida pela
Nestlé há algum tempo justamentepara terumapresençadiferenciada na vida do consumidor, como conta Izael Sinem
Jr.,diretordemarketingdacompanhia. “Essas ações estão alinhadas aos pilares da companhia, de nutrição e bem-estar.
Ouseja: a empresaquer estarna
vida dos consumidores nos
bons momentos. O bem-estar
não é apenas físico, mas também é um estado de espírito.”
A Nestlé vem investindo em
atividades do gênero desde
2009 e, pelos seus próprios cálculos, já atingiu mais de 4 mi-

CONTEÚDO DAS MARCAS

lhões de pessoas diretamente.
Entre as novidades que patrocinounesseperíodoestãoprogramas como a minissérie voltada
ao público jovem Tô Frito, que
foi ao ar na Band e na MTV; o
programete Galera Animal, da
Rede Globo; e o reality Mudar
Faz Bem, levado ao ar pela Discovery Home & Health.
Malhação. Rita, da C’OR, desenvolve trabalhos que procuram refinar o uso de marcas em
ações que não parecem intervenção indevida. Hoje em dia, é
comumacríticaaoclássicomerchandising, que parece ter presença forçada em meio à trama
denovelas, irritandoo telespectador. Rita acabou de fazer um
levantamento sobre o comportamento dos jovens que “hoje
funcionam em rede”, para aten-

der à demanda por novos conteúdos para a série Malhação, da
Globo.
Iniciativas como o Festival
SWU, criado pelo publicitário
Eduardo Fischer, são vistas hoje como uma plataforma de
brand content, por associar o
show musical a causas ambientalistas que mobilizam os jovens. O sucesso da ação atrai
empresas para parcerias.
Atendência decriarcanaisdiretos com consumidores levou
marcas a embarcar na onda de
promover as próprias mídias. A
operadora de telefonia Oi mantéma rádioOi FM. A empresa de
seguros Sul America criou uma
rádio especializada no trânsito
paulistano. E até o fabricante
de carros Mitsubishi patrocina
há quatro anos a MitFM, que
mistura música e informação

sobre esporte associados ao
uso de um veículos 4x4.
A Cielo, da área de cartões de
crédito, não apelou ao rádio,
mas seguiu caminho semelhante ao da Nestlé. Há dois meses,
promove a reforma de estabelecimentos espalhados pelo Brasil num quadro chamado Sucesso na Certa Cielo, no programa
Melhor do Brasil, apresentado
por Rodrigo Faro, na Record.
A agência Young & Rubicam,
que assina a proposta, diz que o
objetivo é associar a Cielo a
uma utilidade real para o negóciodosseusclientes.Noprograma, Faro convida telespectadores a enviar histórias de empreendedoresquebatalham para ver seu negócio crescer. Em
apenas três semanas, o site do
programa no portal R7 recebeu
mais de 930 histórias.

DANIEL TEIXEIRA/AE

DIVULGAÇÃO

● Minissérie

● Roteiro

● Música

Batizada de Tô Frito, foi criada para
atrair o público jovem para a marca Nestlé. Veiculado nas redes
Band e MTV, o programa teve oito
capítulos.

A história é a de um jovem que
se muda de Porto Alegre para
São Paulo e, sozinho, precisa
aprender a cozinhar – e aí entraram os produtos da empresa.

No festival SWU, empresas embarcaram na proposta de um movimento pela sustentabilidade. A
ideia é sucesso de público e chega à 2ª edição em outubro.
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Luta livre.
Sergio
Pupo, da
Nielsen, se
surpreende
com apelo
do UFC

iliz
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rísticas do mercado nacional.
Demanda reprimida. “Entrevistamos mil pessoas, entre homens e mulheres de 13 a 65

anos,nasprincipaiscapitais,para traçar o mapa esportivo do
Brasil a partir não só de quem
acompanhava a atividade, comodequem pratica”,conta Sér-

A

O comercial que liderou as pesquisas de lembrança entre os
consumidores americanos em
2010 foi protagonizado por um
atleta, o nadador Michael
Phelps. Issoacontece porqueas
audiênciasem tornode eventos
esportivos são enormes, o que
torna os esportistas atraentes
para anunciantes.
A consultoria Nielsen Sports,
que agora chega ao Brasil, criou
o índice N-Score para medir a
aceitação de mais de mil atletas
profissionais,levandoemconsideração46 atributos,e determi-

ut

Empresa de pesquisas
americana abre uma
filial de sua divisão de
esportes para avaliar
o mercado brasileiro

nar os mais atraentes para campanhas publicitárias. O recordista em medalhas olímpicas
Phelps atinge 212 pontos no índice.Já atenistaMaria Sharapova não passa de 43 pontos, apesar das belas pernas.
A unidade que começa a funcionar em São Paulo desembarca de olho no potencial desse
mercado em expansão com a
proximidade de dois dos maiores acontecimentos esportivos
mundiais, a Copa de Mundo de
Futebol e os Jogos Olímpicos
no Brasil.
AnovadivisãodaNielsenBrasil especializada em esportes
vai mensurar a efetividade do
investimento nesta área no
País. Ainda não está programadooíndiceN-Scorededesempenho. Mas, no final deste mês, a
empresa divulga sua primeira
pesquisa abordando as caracte-
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is.

Público quer mais modalidades esportivas na TV, aponta Nielsen

gio Pupo, que vai comandar a
Nielsen Sports aqui. “Um dos
dadosque,decara,mesurpreendeu foi a queixa de muitos sobre
a falta de transmissões esporti-

vas na televisão. As pessoas demonstraram carência de assistir outras modalidades.”
A pesquisa mostra que, fora o
forte gosto por futebol (84%
dos entrevistados) e do vôlei
(52%), cresce a preferência por
outrasmodalidades, comoaslutas de vale-tudo, agora embaladas na sigla MMA (mixed martial arts, ou artes marciais mistas) – que têm no UFC (Ultimate Fighting Championship) seu
principal evento. Esse esporte
prosperou principalmente nos
Estados Unidos, embalado por
golpes de jiu-jítsu, boxe e caratê, entre outras modalidades.
“Fiquei surpreso ao descobrir que um esporte ainda pouco transmitido no Brasil, embora tenha atletas brasileiros na
disputa, provoque tanto interesse (14%), inclusive do público feminino”, diz Pupo. / M.R.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 ago. 2011, Negócios, p. N6.
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Mordidinha lucrativa
O filminho caseiro com menos
de um minuto, postado em
2007 no YouTube pelos pais de
Harry,entãocom3anos,eCharlie, com 2, deu bons frutos.
Caiu nas graças dos internau-

tas e atingiu, em 2011, 358 milhões de acessos. É um dos vídeos mais vistos no portal.
Resultado:obebêinglêsCharlie, que morde sem dó o dedinho do irmão Harry, acaba de

Viral. Bebês ingleses filmados pelos pais ganham comercial

virar peça publicitária da companhia de alimentos infantis
americana Gerber.
O vídeo “Charlie Bit My Finger”, por ter se tornado o viral
mais compartilhado na rede fora da categoria música, teve a
gravaçãooriginalmantidanaíntegra no comercial da Gerber

para o mercado americano.
Foram introduzidas algumas
informações para sugerir que,
em vez de a criança morder o
dedo da outra, poderia apreciar
um dos potinhos de comida da
empresa. O bom humor dos
pais está rendendo agora um
bom cachê para o filhos. / M.R.

