
Em sua 24a edição, o Prêmio 
Marketing Best 2011, realiza-

do pela Editora Referência e pe-
la MadiaMundoMarketing, tem 
19 cases vencedores, de 18 em-
presas de diferentes segmentos 
da economia. A comissão julga-
dora anunciou o resultado final 

no último dia 27. Os ganhado-
res serão homenageados no dia 
iQ de dezembro, em cerimônia 
no HSBC Brasil, em São Paulo. 

A Caixa Econômica Fede-
ral, pelo terceiro ano consecu-
tivo, venceu com dois cases. 
Em 2011, as ações premiadas 
foram a Mega da Virada 2010 
e o 7° Feirão da Casa Própria. 
A Mercedes-Benz repetiu o fei-
to de 2010 e também emplacou 
um case: neste ano, o premiado 
foi o Lançamento Linha 2012. 
Ultragaz, ESPM e Alphaville 
Urbanismo também venceram 
pela segunda vez consecutiva. 

Nova/sb e Lew'Lara/TBWA 
foram as agências premiadas 
desse ano. A primeira venceu 
com o case "Nova/Batata, a pri-
meira agência pop-up do Brasil" 
e a segunda, com "Pôneis Mal-
ditos", o maior viral da publici-
dade brasileira de 2011. 

O Santos FC surpreen-
deu o júri com o case "Ney-
mar Jr.: menino, ídolo, mito. 
Uma trajetória em constru-
ção". O time é o primeiro clu-
be a apresentar um case no 
Marketing Best, realizado desde 
1988. Para João de Simoni So-
derini Ferraciú, presidente da 

comissão julgadora, o trabalho 
deve ser um exemplo para ou-
tros clubes. "O Santos está fa-
zendo um trabalho como qual-
quer empresa. Todos os clubes 
deveriam fazer o mesmo, por-
que quando falamos de futebol, 
estamos referindo-nos a negó-
cios", afirmou. 

Também foram premiados 
AACD, que comemora 60 anos 
em 2011, rede Angeloni, com sua 
unidade de farmácias, Brades-
co Seguros, Rádio Jovem Pan, 
SBT, entre outras empresas. O 
propmark apresenta nesta edi-
ção os cases vencedores. 

Representantes das 18 empresas vencedoras do Prêmio Market ing Best 2011 se reuniram na últ ima quinta-feira (3), em São Paulo, para 
um encontro de confraternização e para receber orientações sobre a festa em que serão entregues os famosos cavalos, troféus do prêmio. 
As marcas e os cases premiados foram: AACD (AACD 60 anos - Você faz parte desta história); Alphavi l le Urbanismo (Alphavil le Brasília 
Residencial 1); Angeloni (Farmácia Angeloni ) ; Bradesco Seguros (Bradesco Seguros derruba conceitos); Caixa Econômica Federal (Mega da 
Virada 2010 e 7 Feirão Caixa da casa própria); Cia. Ultragaz (Revista Ul trafeminina); Copagaz Distr ibuidora de Gás (Novo Gás do Futebol 
Feminino); CDU CardSystem (Case CSU Acquirer); Di Gaspi (Digaspi e Á tomo, uma parceria que encanta a classe C); ESPM (ESPM 60 anos); 
HSBC Bank Brasil (Campanha HSBC Premier Plano); Lew'Lara\TBWA (Pôneis Maldi tos); Mercedes-Benz (Lançamento Linha 2012); Mídia 
Foods (Dinner in the Sky); Nova/sb (Nova/bata ta , a primeira agência pop-up do Brasil); Rádio Jovem Pan (Dois diretores em cena); Santos 
Futebol Clube (Neymar Jr.: menino ídolo, marca, mito. Uma trajetória em construção) e SBT (SBT 30 anos) 

Vendas da Nissan 
crescem 21% 

Acampanha "Pôneis Maldi-
tos", da Nissan, foi uma das 

mais comentadas do Brasil no 
último ano e levou a Nissan a 
ser uma das marcas de carros 
mais lembradas pelo brasilei-
ro. Quer um case de marketing 
de sucesso maior do que esse? 
Tem mais: o comercial criado 
pela Lew'Lara\TWBA foi o ví-
deo mais visto no mundo no 
mês de lançamento da campa-
nha. 

O produto anunciado foi a 
picape Frontier. A agência par-
tiu da idéia de que: "Perto da 
Frontier, as outras picapes têm 
pôneis no motor. Não cavalos. 
E pôneis não encaram a lama. 
Cavalos sim." E completava 

com o pensamento: "Você pre-
fere u m a picape com cavalos 
ou pôneis?" 

A irreverente campanha 
também gerou polêmica e foi 
alvo do Conar (Conselho Na-
cional de Autorregulamenta-
ção Publicitária). 

A polêmica parece ter con-
tribuído. Os resultados para 
a Nissan vieram rápido: os 
pôneis malditos viraram o as-
sunto do momento e mais de 
2 mil vídeos espontâneos fo-
ram gerados no Youtube, com 
paródias e brincadeiras. Para 
fechar, uma das melhores con-
seqüências do sucesso da pro-
paganda criada pela Lew'Lara 
é que as vendas da Nissan au-
mentaram 21%. 

Cases apresentam sucesso das marcas 
24Ü prêmio marketing best 

Pôneis Malditos: criação da Lew'Lara\TWBA 
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HSBC busca 
diferenciação 

Jantar no alto empolga 

Filme "Piano" ilustra momentos emocionantes 

Mídia Foods, empresa es-
pecializada em venda de 

marcas em bares e restauran-
tes, viu no Dinner in the sky 
- u m a promoção belga criada 
em 2006 pelo The Fungroup 
- a oportunidade para ampliar 
os seus negócios. 

O jantar nas alturas, suces-
so em mais de 40 países e que 
já passou por cidades como 
Paris, Dubai, Londres e Las 
Vegas, chegou ao Brasil pelas 
mãos da Mídia Foods no ano 
de 2009. A empresa realizou 
ações específicas para patro-
cinadores como Brastemp, 
HSBC, Moinhos Shopping de 
Porto Alegre e Rossi Residen-
cial. 

O lançamento aconteceu 
com a Premiére Brastemp Din-
ner in the Sky, no Píer Mauá, 
no Rio de Janeiro, somente pa-
ra convidados e com cobertura 
exclusiva do Fantástico. Com 

a campanha "Saia do Óbvio", 
a Brastemp ofereceu aos seus 
convidados uma experiência 
única. Com dez noites segui-
das no Píer Mauá, sendo duas 
subidas de plataforma por noi-
te, os jantares comandados por 

40 chefs aconteciam a uma al-
tura de 50 metros, o equivalen-
te a um edifício de 15 andares. 
Depois do sucesso no Rio, a 
Brastemp trouxe a programa-
ção para a capital paulista, no 
Jockey Club de São Paulo. 

O Dinner in the Sky gerou 
retorno de relacionamento e 
mídia espontânea para as mar-
cas patrocinadoras, enquanto a 
Mídia Foods conquistou novos 
clientes e aumentou em mais 
de 50% o seu faturamento. 

Io Brasil, o mercado financeiro 
le de seguros é o quarto maior 

investidor de mídia entre todas as 
categorias auditadas pelo Ibope 
Monitor. Itaú, Bradesco e Banco 
do Brasil são os grandes players 
do setor, enquanto o HSBC figura 
em 5° lugar na cabeça dos consu-
midores. O mercado ainda não 
reconhecia o diferencial do HSBC 
perante os líderes. 

Nesse cenário, e com uma 
verba de mídia bem menor que 
os concorrentes, o HSBC buscou 
construir sua marca no segmento 
de varejo. 

O seu porte médio trouxe ao 
banco uma oportunidade única 
na categoria: ser um banco mais 
próximo, com serviços e atendi-
mento especiais. Surgiu a estra-
tégia de ser o melhor banco pre-
mium do Brasil. 

Com a verba limitada, a marca 
buscou foco na comunicação. A 
estratégia foi focar no segmen-

to de alta renda do banco: assim 
nasceu o HSBC Premier. Com o 
HSBC Premier houve a tangibi-
lização dos valores essenciais do 
banco. 

O posicionamento adotado foi: 
"O mundo não tem limites para 
clientes HSBC Premier". O filme 
"Piano" ilustra de forma emocio-
nante a materialização de toda a 
estratégia. Uma campanha sobre 
a relação entre pai e filho, sobre 
valores passados através de gera-
ções. 

Segundo dados de monitora-
mento da Millward Brown, os 
resultados decorrentes da campa-
nha não só melhoraram a avalia-
ção da imagem de toda a marca, 
como diminuíram a distância en-
tre o HSBC e seus concorrentes, 
de sete para apenas três pontos, 
o melhor índice dos últimos anos. 
Aumentou o índice de confian-
ça, cordialidade e receptividade, 
além da imagem de inovação. 

AlphaVille renova Brasília 

AlphaVille Urbanismo^éhe-
gou a Brasília disposta a pro-

porcionar uma nova história de 
transformação urbana no Planal-
to Central, com o lançamento do 
Residencial 1. O objetivo não era 
apenas vender o empreendimen-
to, mas proporcionar um novo 
conceito de qualidade de vida. 
O lançamento foi concebido pa-
ra atender cerca de 500 famílias 
com renda superior a 40 salários 
mínimos mensais. 

Para apresentar a novidade, 
os corretores passaram a mostrar 
ao público características especí-

ficas, de acordo com a particula-
ridade do target a ser trabalhado. 
Para potenciais compradores de 
São Paulo, por exemplo, o plano 
era mostrar grande similaridade 
entre o complexo urbanístico de 
Brasília e o existente em Barueri, 
na Grande São Paulo. Já para o 
público de Brasília, foi apresen-
tado um projeto coerente com o 
vislumbrado em Brasília há 50 
anos. O mote da campanha teve 
como base o depoimento do ex-
presidente Juscelino Kubitchek 

em relação à construção da Capi-
tal Federal. 

Outro personagem-símbolo 
de Brasília, Oscar Niemeyer, foi o 
personagem central da comuni-
cação. O símbolo do AlphaVille 

Brasília contou com um desenho 
de Niemeyer, representando a Ca-
tedral de Brasília, ícone máximo 
da cidade. Os filmes de TV, as 
peças de mídia impressa e rádio 
foram divididos em três etapas: 
institucional, teaser com imagens 
da construção de Brasília, num 
paralelo com AlphaVille e Reve-
lação, no qual todo o lançamento 
foi revelado. 

Como resultado, 100% dos lo-
tes foram vendidos na primeira 
fase da campanha. Os compra-
dores vieram de todos os cantos: 
87% de Brasília, 7% de Goiânia, 
4% de São Paulo e 2% de outras 
regiões, resultado que atingiu to-
talmente a meta estabelecida pela 
empresa. Vista área do plano urbanístico na capital federal 

O Dinner in the sky já passou por cidades como Paris, Dubai, Londres e Las Vegas 
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Mercedes lança linha 2012 com êxito 

Com 55 anos de atuação no 

Brasil, a Mercedes-Benz 
é líder no mercado interno 
de caminhões e ônibus. Em 
2011, a empresa apresentou ao 
mercado a renovação de toda 
sua linha de produtos, com o 
lançamento da Linha 2012 da 
Mercedes-Benz. A estratégia 
previu o maior lançamento já 
realizado na história da em-
presa, reunindo, pela primeira 
vez, toda a sua força de vendas 
de uma única vez e em um 
único lugar. 

Para ser um grande marco, 
foi realizado um evento para 
apresentar, em primeira mão, 
a nova linha de produtos e ain-
da treinar e resgatar o orgu-
lho de todos os profissionais 
de vendas da marca, cerca de 
1500 profissionais. 

O local escolhido foi a uni-
dade Mercedes-Benz em Cam-

pinas (SP). O lançamento da 
Linha 2012 foi realizado em 
setembro de 2011. Foram 7 
mil metros quadrados de ins-
talações de um evento cheio 
de surpresas, tecnologia, ino-
vação e experimentação. 

O lançamento consolidou-
-se como a maior ação de rela-
cionamento com os profissio-
nais de vendas da rede de con-
cessionários Mercedes-Benz, 
promovendo a motivação e a 
integração de todos os públi-
cos-alvos da montadora. 

Entre os resultados alcança-
dos está o aumento do volume 
de vendas de caminhões da 
Mercedes-Benz no mercado 
interno. O mês de setembro 
de 2011 foi o melhor desde 
novembro de 2010: 4.324 uni-
dades. Cerca de 400 mil clien-
tes já conheceram os novos 
veículos até o momento. Os 
números são reflexos do trei-
namento que preparou o t ime 
comercial para novas vendas. 

Considerado um sucesso, o 
lançamento da Linha 2012 ob-
teve bons resultados com mí-
dia espontânea. A Mercedes-Benz é líder no mercado interno de caminhões e ônibus; este ano, a empresa renovou toda sua linha de produtos 

Ultragaz cria revista para mulheres 

Com a revista customizada "Ultrafeminina", a Ultragaz se aproxima mais das mulheres; são 200 mil exemplares por trimestre 

Para se aproximar mais do público fe-
minino, a Ultragaz desenvolveu uma 

estratégia envolvendo um canal de co-
municação próprio, a revista customi-
zada "Ultrafeminina", com informações 
para as mulheres da chamada nova clas-
se média brasileira e todas as suas con-
sumidoras finais. 

Para dar o início ao projeto, a empre-
sa procurou conhecer os perfis e os hábi-
tos do público-alvo e os conhecimentos 
que seriam interessantes e adequados 
para as mulheres, desde assuntos refe-
rentes ao ambiente familiar a cuidados 
pessoais. 

A Ultragaz sabe que a mulher é a 
responsável, não só pela escolha do bo-
tijão de gás, como por outras inúmeras 

decisões do lar. Para dar andamento e 
executar o projeto editorial, a Ultragaz 
escolheu a Editora Símbolo como edito-
ra da revista "Ultrafeminina", que tem 
tiragem de 200 mil exemplares e foco 
voltado às classes B e C. 

Com 84 páginas e periodicidade 
trimestral, a revista conta com quatro 
divisões: a UltraÚtil, com entrevistas, 
notícias, atualidades; a UltraSabor, com 
receitas e dicas de culinária prática; a 
UltraBela, sobre moda, beleza e cuida-
dos; e a Ultrajuntos, com abordagem e 
dicas de como aproveitar melhor o tem-
po com o marido e os filhos. 

O primeiro número foi lançado em 
dezembro de 2010, junto com a entre-
ga dos botijões. A Ultragaz já impactou 
com a "Ultrafeminina", considerando 
uma média de 3,5 leitores, mais de 700 
mil pessoas por edição. A Ultragaz ope-
ra no mercado brasileiro há mais de 70 
anos. A marca é pioneira e líder em Gás 
LP (Liqüefeito de Petróleo). A ut
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Caixa impacta classe C Santos constrói mito 

Apesar de sua grande presença 
em todas as regiões do Pa-

ís, construída ao longo de quase 
cinco décadas de história, a Caixa 
Econômica Federal desejava sen-
sibilizar mais os jovens e a nova 
classe C, que não se identificavam 
com a marca. Era preciso rejuve-
nescer sua imagem para travar 
conexão com este público - prin-
cipalmente através da comunica-
ção - para garantir sua evolução 
e futuro. 

O conteúdo da campanha 
precisava ser de alto impacto, 
com mensagens reduzidas e que 
provocassem principalmente o 
apostador potencial - aquele com 
pouca ou nenhuma experiência 
com Loterias da Caixa. 

A solução encontrada pelo 
banco foi criar uma nova plata-
forma de comunicação para re-
forçar o produto Mega da Virada 

2010, capaz de mobilizar todos 
os públicos - principalmente os 
jovens. Inspirada nos musicais 
da Broadway, a campanha teve 
como conceito "Mega da Virada. 
Pode ser você". Foram três fases 
até a data do sorteio, em 31 de de-
zembro. 

Foram usadas todas as mídias 
- TV, rádio, internet, jornal-, em 
formatos inovadores, mensagens 
curtas e diretas e explorando o 
maior prêmio já pago na América 
Latina. 

Houve recorde de arrecadação: 
a premiação foi de Rs 194,4 mi~ 
lhões. O concurso arrecadou R$ 
472,5 milhões (recorde de vendas 
para um só concurso) e rendeu ao 
mês de dezembro a marca de R$ 
1,16 bilhão em vendas e vários re-
cordes, entre eles a maior quanti-
dade de apostas - 236,2 milhões e 
maior emissão de bilhetes - 76,2 
milhões. Mega da Virada 2010 foi inspirada nos musicais da Broadway 

SBT briga pelo 22 lugar 
No ano em que completou 30 anos, 

o SBT decidiu mudar sua ima-
gem para competir com mais força 
pelo segundo lugar (que já foi dele) 
na TV aberta. Uma das estratégias 
foi renovar a identidade visual. Outra 
conclusão foi que o canal também 
precisava abandonar a imagem a par-
tir da qual era vista pela maioria do 
público: um misto de novelas mexica-
nas, programas de auditório e outros 
formatos antigos e desgastados. 

A estratégia foi atuar nas seguin-
tes frentes: conceito do SBT, identi-
dade visual, grade de programação, 
campanha dos 30 anos, aumentar 
presença nos meios digitais e desen-
volver uma campanha de endomarke-
ting para o seu público interno. 

Para abandonar a imagem antiga, 
a comunicação criada pela Publicis 
explorou características fortes da 

marca, como o carisma, a alegria e o 
passado memorável do SBT. A idéia 
foi aproveitar o momento mais oti-
mista do brasileiro, com a economia 
em alta e transmitir conceitos inova-
dores, sem abandonar a história da 
emissora. 

O slogan "SBT. 30 anos com você" 
esteve presente em toda a campanha, 
que também contou com a participa-
ção dos artistas da emissora. Frases 
como "Há 30 anos a gente se diverte 
com você", "Há 30 anos a gente ce-
lebra a vida com você" permearam 
toda a comunicação. A palavra "vo-
cê" foi a protagonista da campanha, 
colocando o brasileiro como parte da 
história do SBT. 

O resultado da campanha pode ser 
medido pela repercussão positiva e o re-
torno de mídia espontânea para o SBT, 
que chegou a mais de R$ 4 milhões. Campanha dos 30 anos renovou logo e a imagem da emissora 

Em 2010, após um estudo sobre 
o cenário nacional do futebol 

e acompanhamento da gestão de 
times internacionais, o Santos FC 
visualizou uma lacuna no futebol 
brasileiro: a falta de um grande 
ídolo do esporte no País. Após o 
diagnóstico, o clube começou a 
desenhar um projeto para a cons-
trução da marca de Neymar Jr. 
como um mito do futebol. 

Uma das táticas principais se-
ria valorizá-lo não só como joga-
dor, mas como pessoa. A relação 
do atleta com o pai também in-
tegrou a estratégia. Um departa-
mento especial, de gestão de car-
reira, foi montado dentro do de-
partamento de marketing do San-
tos para cuidar do projeto. Entre 
as dificuldades possíveis, estava o 
assédio de clubes europeus. Para 
fazer frente aos salários astronô-
micos de times internacionais, o 
Santos viabilizaria a permanên-
cia do jogador comercializando os 

O jogador 

Neymar virou 

ídolo e o Santos 

valorizou sua 

marca 

seus direitos de imagem. 
O projeto "Neymar Jr.: menino, 

ídolo, marca, mito. Uma trajetória 
em construção" só teria início 
neste ano, mas uma proposta mi-
lionária do Chelsea Football Club, 
um dos maiores do mundo, fez o 
clube iniciar um plano emergen-
cial já em 2010. Para desenvolver 
os atributos da marca Neymar, o 
jogador passou por preparação in-
tensa para sua maciça exposição. 
O atleta começou a freqüentar au-
las de inglês e espanhol, forma de 
prepará-lo para a "internacionali-
zação da marca". Foi contratado 
um fonoaudiólogo para melhorar 
sua dicção e fluência verbal e um 
coach, para auxiliar o jogador no 
caminho a percorrer quando en-
cerrar a carreira de jogador en-
quanto negócios estiverem anco-
rados na marca Neymar Jr. 

Os resultados vieram rápido: o 
Santos teve sua marca valorizada 
em 49% no último ano e hoje é o 
6o clube no ranking de times do 
Brasil. A ut
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Feirão da Caixa gera 
R$ 10,2 bilhões 

Divulgação 

nova/batata auxilia 
pequenos comerciantes 

Anúncio para loja de máquinas de costuras, um dos 30 comerciantes atendidos pela agência 

Como dar espaço para uma 
nova geração de profissio-

nais "colocar a mão na massa" 
de verdade, não atuar apenas 
como estagiários e, ainda por 
cima, ajudar pequenos comer-
ciantes ter a chance de traba-
lhar com uma agência de publi-
cidade? 

Esses dois problemas foram 
resolvidos de uma vez com o 
investimento de Rs í milhão na 
criação da nova/batata, agência 
pop up da Nova/sb que, durante 

três meses, atendeu mais de 30 
pequenos comerciantes do Lar-
go da Batata - de bares a uma 
loja de máquinas de costuras, 
passando pelo Mercado Munici-
pal de Pinheiros e até uma igre-
ja - a Paróquia Nossa Senhora 
de Monte Serrat. 

Na nova/batata, 16 jovens se-
lecionados entre os mais de 600 
inscritos, apelidados de "batati-
nhas", criaram soluções como 
novos logos, planos de reposi-
cionamento de marca, cartões 
de visita, panfletos e cartazes, 
anúncios, jingles, vídeos, entre 

outros. A nova/batata também 
auxiliou seus clientes a nego-
ciar melhores condições com 
gráficas e empresas de internet, 
para ficar apenas em dois forne-
cedores. 

No total foram criados 16 
planos estratégicos com reposi-
cionamento de marca, cerca de 
300 peças e 56 logos para 26 
clientes (dos quais 19 aprova-
dos), entre outras ações. 10 dos 
16 integrantes da equipe da no-
va/batata passaram a integrar o 
time de publicitários da nova/ 
sb. 

O garoto-propaganda Rai entrou em cena para anunciar o 75 Feirão Caixa da Casa Própria 

ACaixa e a Nova/sb t inham 
um desafio importante: 

inovar na campanha de co-
municação da edição de 2011 
de um projeto vencedor da 
Caixa, o Feirão anual. Des-
ta vez, a meta era emprestar 
R$ 90 bilhões de recursos do 
FGTS em crédito habitacional, 
algo ambicioso e que depen-
dia de uma eficaz estratégia 
de comunicação e marketing 
integrada. Cliente e agência 

decidiram inovar no conceito, 
escolhendo para a sétima edi-
ção do Feirão o mote: "Feirão 
Caixa 2011. O Feirão da sua 
casa." 

Mais uma vez o garoto- pro-
paganda tradicional do Feirão, 
Raí, entrou em cena, passando 
nas mensagens um sentimen-
to de imediatismo: "Venha, só 
falta a sua. O seu sonho está 
aqui. A sua casa te espera". O 
plano de comunicação inte-
grada fez toda a diferença: mí-
dias tradicionais aliadas a um 
hotsite sobre crédito imobiliá-

rio e uso, blogs, redes sociais 
e até uma ação viral postada 
no Youtube, em que Raí sur-
preendia o público ao apare-
cer numa agência da Caixa em 
posição de estátua, com uma 
chave na mão, como que ofer-
tando a chave de uma casa. 

Participaram do Feirão 750 
construtoras e 523 imobili-
árias que, juntas, ofertaram 
ao público 448 mil imóveis. 
Foram 460 mil visitantes e 87 
mil negócios, correspondendo 
a um volume de recursos de 
Rs 10,2 bilhões. A ut
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Rede de farmácias mudou comunicação e ponto de venda 

AFarmácia Angeloni detectou a 
necessidade de diferenciar sua 

atuação no mercado. A principal 
mudança concentrava-se no des-
taque e foco no segmento de be-
leza e bem-estar. Por conta disso, 
foi necessária uma reformulação 
em toda a estrutura do negócio 
da farmácia, desde o sortimento 
de produtos até a estrutura do 
ponto de venda. Toda a comuni-
cação também precisou ser revis-
ta acompanhando as mudanças e 
apresentando ao público-alvo um 
novo posicionamento da Farmá-
cia Angeloni. 

Anteriormente, o mix do setor 
de perfumaria era formado por 
80% de produtos já existentes 
nos supermercados onde esta-
va presente e ocupava uma área 
em uma proporção de 60% para 
auto-serviço e 40% para medi-
camentos. A base do projeto foi 
desenvolver um plano de geren-
ciamento de categorias, que uniu 
as áreas de marketing, comercial 

ACopagaz encontrou no Santos 

Futebol Clube um canal para 
se aproximar da Baixada Santista. 
De um contato inicial para per-
muta de botijão de gás, surgiu a 
proposta de patrocínio à equipe 
feminina de futebol do clube, 
o Sereias da Vila, nome usado 
desde 2009. A primeira ação da 
parceria foi o patrocínio a uma 
equipe de animadoras de torcida, 
"Alvinegras Copagaz". 

Com a chegada da jogadora 
Marta, melhor jogadora do mun-
do pela Fifa por três vezes, a Co-
pagaz ampliou os investimentos, 
com contrato para a Copa do 
Brasil e a Copa Libertadores Fe-
minina, em que a empresa, além 
da exposição da marca no unifor-
me e peças do clube, desenvolveu 
uma série de ações, que iam des-
de spots a eventos. A própria che-
gada da Marta ao clube foi com 

direito à volta olímpica, tapete 
vermelho, distribuição de brin-
des, com transmissão do painel 
multimídia da Vila Belmiro. 

Como conseqüência, o esporte 
ganhou em visibilidade. A final 
da Libertadores, por exemplo, 
contra a Univ.ersidad Autôno-
ma, na Vila, contou com 14.186 
pagantes; e o Santos reservou 
espaço no seu Memorial de Títu-
los para o time feminino. A Co-
pagaz, com investimento de R$ 
576.000,00 em todo o período do 
patrocínio, obteve retorno com 
espaço de mídia, entre setembro 
e novembro de 2009, em torno 
de R$ 6.596.056,20. No volume 
de vendas global, a empresa re-
gistrou alta de 52% de maio a de-
zembro de 2009 e o lucro líquido 
cresceu 144%, em igual período. 
No intervalo de maio de 2009 a 
dezembro de 2010, o market sha-
re da Copagaz subiu de 5,70% a 
10,36%. Logo da campanha que envolveu a equipe feminina do Santos 

e operações. 
As principais fases do plano 

consistiam em conhecer o cliente, 
analisar dados internos da empre-
sa e do mercado e definir metas 
e táticas. Após essas análises, de-
finiu-se o papel que cada solução 
teria no negócio, dividindo o sor-
timento em categorias de destino, 
categorias de rotina, categorias 
sazonais e conveniência. Depois 
disso, houve a necessidade de re-
formular os pontos de venda da 
rede, trazendo nova configuração. 

A partir de 2010, a farmácia 
Angeloni apresentou ao mercado 
o seu novo posicionamento. O 
preço passou de foco principal 
para pilar estratégico. Serviços e 
ações diferenciadas para as solu-
ções de beleza e bem-estar pas-
saram a ter papel de destaque no 
planejamento de marketing para 
informação sobre temas de saúde 
e beleza. A mudança rendeu cres-
cimento do share de perfumaria 
no negócio em 22,3%, comparan-
do 2011 em relação a 2010. 

Jovem Pan rejuvenesce 

0programa "D iis Direto-
res em Cena" da Rádio 

Jovem Pan, começou sem 
grandes ambições na gra-
de da emissora, mas trou-
xe um novo público para 
a rádio. Depois ie vender 
mais de 30 mil cópias do 
livro "Ninguém faz suces-
so sozinho", o presidente 
da Jovem Pán, Antonio Au-
gusto Amaral de Carvalho, mais 
conhecido como "Tuta", percebeu 
que sua obra transformara-se em 
importante fonte de informações 
sobre a história do rádio e da te-

Rádio alcançou audiência jovem com "Dois Diretores em Cena" 

levisão no Brasil. Mas formatado 
como uma edição luxuosa, o livro 
estava inacessível a significativa 
parcela do público jovem, como 

estudantes de comunicação. 
Tuta decidiu utilizar o rádio 

para divulgar o conteúdo da obra, 
gratuitamente, e passou a con-

tar as histórias contidas no 
livro sobre o mercado de 
comunicação. As histórias 
foram gravadas, de impro-
viso, em parceria com Nil-
ton Travesso, com quem 
trabalhara na Rede Record. 
Assim surgiu o programa 
"Dois Diretores em Cena", 
em março de 2011. 

O programa rendeu a 
Tuta o título de "ícone da 
Comunicação", dado pela 
Abap (Associação Brasilei-
ra de Agências de Publici-
dade). Para a Jovem Pan, o 

resultado mais visível foi o 
rejuvenescimento da audiência 
da emissora, que passou a receber 
milhares de e-mails diários, espe-
cialmente de alunos de comuni-
cação. 

Angeloni reformula Copagaz patrocina time 
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24Ü prêmio marketing best 

Anúncio histórico com os fundadores é parte das comemorações dos 60 anos da ESPM 

Nos anos 50, o Brasil pós-guer-
ra via sua indústria crescer. 

Porém, não havia um mercado 
publicitário amplo para anunciar 
produtos, nem uma escola para 
formar publicitários. O publici-
tário Rodolfo Lima Martensen, 
que atuava na Lintas, notou essa 
carência, e inaugurou, dentro do 
Masp, a "Escola de Propaganda 
do Museu de Arte de São Paulo", 
da qual se tornou diretor-presi-
dente. 

A estréia do curso foi em 
março de 1952, com professores 

não remunerados. Rapidamente 
o curso se expandiu e, em 1955 
ganhou local próprio e foi de-
signado como Escola Superior 
de Propaganda. Dessa data até 
hoje já se passaram mais quatro 
presidentes - Otto Scherb, que 
fez o curso ser credenciado pelo 
MEC (Ministério da Educação e 
Cultura) e o tornou universitá-
rio, mudando também seu nome 
para o atual ESPM (Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing); 
Francisco Gracioso, comandante 
durante 26 anos e que tronou a 
ESPM na gigante que é hoje; Luiz 

Celso de Piratininga, o Pira, que 
colocou a ESPM na rota interna-
cional; e o atual, J.Roberto Whi-
taker Penteado, que no ano pas-
sado deu mais um passo ousado 
com o lançamento dos cursos de 
graduação e pós-graduação em 
jornalismo. 

Hoje a ESPM possui quase 17 
mil alunos somando todas as su-
as unidades e modalidades de en-
sino, e receita de R$ 220 milhões. 
Este ano, a Escola lançou uma 
campanha comemorativa dos 
60 anos, com o slogan "Sempre 
ESPM". A criação é da Adag. 

A CSU foi a primeira a se lançar como processadora independente 

uma solução realmente inovado-
ra e única. 

Com o conhecimento de quem 
processa mais de 24 milhões de 
cartões em todo território na-
cional, há quase 20 anos, a CSU 
CardSystem deu início a uma 
série de estudos a fim de identi-
ficar gaps e diagnosticar o que 
seria necessário para executar, 
com eficiência e qualidade, as 
transações dos cartões de débi-
to e crédito, em todo o território 
nacional. Antecipando-se às ten-
dências, a empresa investiu cerca 
de Rs 40 milhões e 120 mil horas 
de desenvolvimento da solução e 
lançou a CSU Acquirer. 

A CSU foi a primeira do mer-

Até 2010, desde a chegada 
ao Brasil na década de 50, 

somente duas operadoras deti-
nham exclusividade na transa-
ção de pagamento via cartão de 
crédito: Cielo e Redecard. O fim 
da exclusividade sinalizou uma 
ótima oportunidade de negócios 
para a CSU. 

Após um profundo conheci-
mento do mercado, a nova con-
corrente estaria em condições de 
lançar-se no setor para oferecer 

cado a se lançar como processa-
dora independente, também para 
adquirentes (empresa responsá-
vel pela comunicação da transa-
ção entre o estabelecimento e a 
bandeira), na rede de aceitação de 
meios eletrônicos de pagamento 
de bandeiras internacionais. 

A CSU passou a operar em 
rede de captura e gestão da rede 
com capacidade de realizar mi-
lhares de transações, interligando 
a comunicação entre bandeiras, 
adquirentes, comerciantes, ban-
cos e consumidores. O Banrisul 
(Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul) foi o primeiro cliente da 
divisão de negócios CSU Acqui-
rer com a rede Banricompras. 

ESPM chega aos 60 anos 
com 17 mil alunos 

CSU abre novos negócios 
na área de cartões 
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Bradesco Seguros inova com "Vai Que" 
Divulgação 

Campanha criada pela Átomo reposicionou a Di Gaspi no varejo com uma linguagem moderna 

Di Gasp 

Omercado de seguro^ vem 
crescendo no Brasil ano 

a ano, e o maior desafio das 
seguradoras está em vencer a 
resistência do mercado consu-
midor e construir suas marcas 
em um cenário de altíssima 
sensibilidade a preço, alta ro-
tatividade da base de clientes 
e margens cada vez menores. 
Após realizar um estudo apro-
fundado e percebendo uma 
oportunidade de virar o jogo, 
a Bradesco Seguros desenvol-

veu um plano estratégico de 
comunicação. 

A campanha criada pela 
AlmapBBDO se apropriou de 
uma expressão que resumiu 
o "jeito" que as pessoas pensa-
vam em risco: o famoso "Vai 
Que...". A expressão era refor-
çada por uma voz amiga, leve, 
sempre prevenindo: "Bradesco 
Seguros. É melhor ter". Além 
de aparecer nas peças, o uso 
do "Vai que" foi reforçado em 
inserções em novelas, seriados 
e transmissões esportivas. Fo-
ram realizadas ações de mer-
chandising na Rede Globo e 
uma estratégia de alta freqüên-
cia em diversas mídias, duran-

AACD se reposiciona 

Evento realizado pela AACD em comemoração aos 60 anos da entidade, que realizou campanha 

te quatro semanas. No total fo-
ram investidos R$ 26 milhões 
na campanha. 

Um dos resultados positivos 
da campanha é que a Brades-
co Seguros conseguiu romper 
a barreira de indiferença no 
mercado de seguros. Mais do 
que isso: a empresa conseguiu 
reforçar sua lembrança de 
marca. Um tracking de comu-
nicação, após o fim do primei-
ro flight, apontou a Bradesco 
Seguros como a marca mais 
lembrada pelas pessoas, com 
51% de lembrança espontânea 
e 95% de lembrança total, en-
tre outros muitos resultados 
positivos. 1 

Campanha 

criada pela 

AlmapBBDO 

reforçou 

lembrança 

de marca 

Para comemorar os 60 anos da 
instituição, completados em 

2010, a AACD (Associação de Assis-
tência à Criança Deficiente) lançou 
uma campanha para aumentar a 
exposição na mídia, suavizar a ima-
gem da deficiência física perante a 
opinião pública, além de rejuvene-
cer a marca e engajar os públicos 
estratégicos para participarem da 
causa. 

A primeira ação foi a mudança 
do logo da instituição, que passou 
a ser "AACD 60 anos". Depois disso, 
uma série de iniciativas integradas 

foi desenvolvida, como eventos e 
concertos. Um dos pacientes da enti-
dade, Dimitri, foi escolhido para ser 
o garoto-propaganda da campanha. 
Os cofrinhos da Corrente do Bem, 
que são distribuídos nas escolas e 
nos estabelecimentos comerciais, 
receberam um novo layout, baseado 
nos desenhos das crianças do setor 
de Arte-Reabilitação. A instituição 
ganhou um novo site. 

Para dar unicidade à marca da 
AACD, o Teleton (que todo ano re-
úne artistas, apresentadores e perso-
nalidades numa maratona televisiva 
em busca de doações) também utili-
zou Dimitri como-garoto-propagan-
da da sua campanha. Além disso, 
10 mil postais foram espalhados em 

60 estabelecimentos de São Paulo e 
35 painéis foram colocados nos ter-
minais rodoviários da cidade. 

Segundo estudo realizado pela 
Superbrands, a AACD fortaleceu a 
sua marca, passando do índice de 
desempenho de 57,86 pontos em 
2007 para 61,60 em 2010. 

O Teleton bateu o recorde de ar-
recadação, com R$ 23,9 milhões. Já 
o número de entrega dos bonecos 
Tonzinho e Nina, mascotes da mara-
tona televisiva, teve crescimento de 
59,7% em relação a 2009. A AACD 
teve um crescimento em torno de 
29% no número de mantenedores 
pagantes entre 2009 e 2010 e 39% 
de aumento no número de novos 
mantenedores. 

Com atuação no ramo do vare-
jo, a Di Gaspi chegou ao ano 

de 2009 com o desafio de crescer 
e consolidar a marca, principal-
mente ao observar mudanças no 
mercado: classe C mais forte, exi-
gente e buscando outros atribu-
tos, além de preços baixos. 

A nova mulher da classe C, por 
exemplo, investe mais em roupas 
e calçados do que as mulheres de 
outras classes. E os jovens usam 
mais de 70% de suas rendas com 
moda. Para fazer essa transição, a 

empresa criou uma diretoria de 
marketing e contratou Tibério 
Graco para desenvolver uma no-
va gestão na área. Aliado a isso, 
fechou parceria com a agência 
Átomo Comunicação, especiali-
zada no mercado varejista. 

Com o quadro formado, o 
primeiro passo da Di Gaspi foi 
a criação de padronização das 
lojas, com uma identidade visu-
al única para a marca, seguido 
de uma carteia de ações, como 
a releitura em 3 D da logomar-
ca, um novo slogan, filmes para 
TV, além de ações promocionais 
variadas para se aproximar dos 
consumidores. 

O movimento da Di Gaspi ren-

deu um incremento de 30% das 
vendas, além de mais de 100 mil 
novos cartões de crédito da mar-
ca. Gerou ainda o estreitamento 
da empresa com fornecedores, 
elevando os investimentos em 
mídia. Sob o novo momento, a Di 
Gaspi lançou a primeira loja com 
conceito de MegaStore Di Gaspi. A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 nov. 2011, p. 26-30.




