
Topper destaca jogadas do futebol 
Fotos: Divulgação 

Voleio aparece na campanha, que divulga as chuteiras 

C omo parte da estratégia de 
 lançamento das chuteiras To-

pper Instinct, a Talent criou três 
versões de cartazes, que estão 
presentes nos pontos de venda, 
um para cada chuteira: Fuerza, 

Velocity e ClassicoȢ

!Ó peças, que destacam joga-

Umas das peças apresenta a bicicleta como criação dos brasileiros Anúncio, criado pela Talent, mostra o elástico 

das famosas, criadas no Brasil, 
como bicicleta, voleio e elástico, 
trazem os jogadores patrocina-
dos pela Topper: Diego Souza, 
ex-Vasco e atualmente no Al It-
tihad, Arábia Saudita, e Alex, ex-
-Corinthians e agora no Al Gha-
rafa, no Qatar. A idéia, segundo a 
agência, é mostrar que os mode-
los foram criados no Brasil, mes-
mo lugar onde foram inventados 

estes movimentos tão importan-
tes para o futebol, o que atestaria 
a qualidade dos produtos. 

A criação das peças é de An-
tonio Nogueira, Rodrigo Tórtima 
e Rodrigo Scapolan. A direção de 
criação é João Livi, Felipe Luchi e 
Philippe Degen 

A ação dá continuidade à 
campanha, lançada, no primeiro 
semestre deste ano que contava 

com dois filmes: "Chapéu de Fel 
tro" e "Hot Dog". Ambos ressalta-
vam, de forma bem-humorada, as 
novas chuteiras. 

No primeiro, por exemplo, 
um homem engravatado apare-
ce falando ironicamente sobre o 
chapéu de feltro e o melhor lugar 
para adquiri-lo. Dizia: "Se você 
quer comprar um chapéu de fel-
tro, compre um alemão. Mas se 

quiser comprar uma chuteira, 
compre uma Topper, criada pelo 
mesmo povo que criou a trivela, 
a catimba e a cobrança com pa-
radinha. 

No caso do "Hot Dog", o mes-
mo homem dizia que se a vontade 
era comprar um cachorro-quente, 
que o melhor era optar pelos Es-
tados Unidos, que eram especia-
listas no assunto, mas se a idéia 

era comprar uma chuteira, devia 
escolher a Topper. 

A campanha segue o modelo 
do comercial "Maria Chuteira", 
lançado em 2010, que destacava 
o patrocínio da marca ao Rugby. 

O filme mostrava dados do es-
porte no Brasil e seus resultados 
positivos. Também destaca o sur-
gimento da primeira "Maria chu-
teira" do esporte. A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 ago. 2012, p. 22. 




