
Tem bombom na rede 
Campanha com foco em mídias sociais se aproxima do público 
para comunicar mudanças no tradicional Sonho de Valsa 
Por Juliana Veronese 
Ele é sinônimo de bombom há mais de sete décadas e adoçou roman
ces de diferentes gerações ao longo dos anos. Suas cores, seu logo
tipo e sua marca são reconhecidos à distância pelos consumidores 
- chocólatras ou não. Com tanta tradição em jogo, uma mudança de 
embalagem poderia fazer tremer na base mesmo o mais experiente 
dos publicitários. Pois foi assim, de roupa nova, que, aos 73 anos de 
idade, o Sonho de Valsa chegou às prateleiras de todo o País em maio. 

Mais funcional, a nova embalagem é resultado de um estudo que 
durou quase dois anos e levou à criação de um exclusivo fechamento 
selado para manter a "crocância" do produto por mais tempo. O cor-
de-rosa continua lá, assim como o giro das extremidades do papel 
ao abrir o bombom, responsável pelo barulhinho que antecede a pri
meira mordida. "Pesquisas com consumidores mostraram uma forte 
experiência emocional ligada ao produto. Muitos afirmaram que o 
consumo é quase um ritual, e que o início do processo está justamente 
nessa voltinha para abrir a embalagem", explica André Britto, gerente 
de marketing de Sonho de Valsa, da Kraft Foods do Brasil. 

Para informar a mudança no visual, uma das apostas foi o trabalho 
de merchandising com três inserções em na novela Insensato Cora
ção, da Rede Globo. A campanha incluiu ainda comerciais em canais 
abertos e fechados e a distribuição de mais de dois milhões de bom
bons em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Florianó
polis, durante os meses de maio e junho. 

O grande destaque da ação, entretanto, ficou a cargo das redes 
sociais. Ainda no ano passado, o site sonho.com.vc chamou os con
sumidores para falar sobre romance - histórias, dicas de passeios, 
viagens, e tudo mais ligado ao tema. "O objetivo era transformar o 

site da marca em um portal de conteúdo colaborativo voltado para os 
apaixonados. Mais do que isso, acabou virando um grande guia sobre 
o assunto", conta Chico Baldini, vice-presidente de criação e sócio da 
W3haus, agência responsável pela criação e atualização da campa
nha online. Grande e popular. Em pouco mais de um ano, o número 
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de Galocha) e Luiza Gomes (do Eu Capricho) foram algumas das moçoi
las incumbidas de revelar seus sonhos. A mistura entre romantismo 
e interatividade agradou. Em dois meses, mais de nove mil desejos 
foram compartilhados pelos 16.500 cadastrados. Cada post gerou, em 
média, 65 comentários. 

A página do bombom no Facebook também costuma receber uma 
avalanche de "likes" e "comments". Quando o público foi convidado a 
responder, por exemplo, qual cor define o amor, mais de 500 pessoas 
se manifestaram. E mesmo quando não se trata de uma pergunta, a 
adesão é grande. A equipe de conteúdo pediu que aqueles que qui
sessem estar comendo um Sonho de Valsa se pronunciassem. Pouco 
tempo depois, dois mil usuários haviam "curtido" o post. 

O número de fãs no Facebook não deixa dúvidas do sucesso nas 
redes. Se em abril eles eram 700, em agosto pularam para mais de 
55 mil, um crescimento de quase 8.200%! Parte do sucesso, garante 
Chico Baldini, está na linguagem e na aproximação permitidas pelas 
mídias sociais. "Trata-se uma forma irreverente de falar de produto, 
sem ser impositivo e buscando a participação do público de forma 
espontânea". 

de visitas únicas mensais 
aumentou 60 vezes, pas
sando de quatro mil em 
maio de 2010 para 265 
mil em junho deste ano. Se comparados os meses de fevereiro a abril 
com os de maio a julho de 2011, o crescimento chega a 1.130% (pas
sando 24 mil para 292 mil visitantes únicos). 

Na sequência do site veio o Oráculo do Amor, aplicativo disponível 
para iPhone e Facebook. A divertida ferramenta faz previsões ro
mânticas - que podem ser compartilhadas via Twitter e Facebook ou 
enviadas por e-mail. Outro aplicativo, esse especial para Facebook, 
foi lançado em junho, e convidava os usuários a compartilharem seus 
sonhos. Para dividi-los com os amigos, o internauta só precisa escre
vê-los na página da marca, junto com seu nome. O resultado é uma 
imagem personalizada do bombom: no logotipo, ao invés de "valsa", 
pode-se ler o nome de quem postou o sonho em questão. 

A ferramenta foi ativada, em primeira mão, por blogueiras com alta 
afinidade entre o público-alvo do produto (com foco nas mulheres 
entre 20 e 29 anos). Lia Camargo (do Just Lia), Lú Ferreira (do Chata 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 33, p. 68-69, out. 2011.




