
Veículos para embrulhar 
Ações apostam em embalagens como forma de reter atenção exclusiva e 

proximidade dos consumidores ao divulgar produtos e serviços 

Por RODRIGO MANZANO rmanzano@grupomm.com.br 

Avelha — e ingrata — piada para quem o 
assinante mais beneficiado pelo jornal 

é o dono da peixada tem um novo sentido. 
Apesar de não ser novidade, o uso de em-
balagens como mídia vem cada vez mais 
ganhando anunciantes de peso no mer-
cado brasileiro, que se beneficiam da fa-
cilidade de elaboração de rotas, segmen-
tação de perfil de público, impacto e aten-
ção exclusiva dos consumidores ao rece-
ber caixas de pizza, sacos de pão e pastel 
e caixas de sanduíche. Recentemente, sur-
preendeu que até mesmo uma rede de te-
levisão — meio que acumula a maior pe-
netração e o maior share do investimen-
to publicitário no Brasil — tenha escolhi-
do divulgar sua nova novela em sacos de 
pastel em barracas de feira. Foi o caso da 
Record com Balacobaco, que, inspirada na 
pastelaria Stromboli, que faz parte do en-
redo da trama, utilizou 48 bancas de pas-
tel na grande São Paulo, onde foram dis-
tribuídos 200 mil saquinhos. 

Há oito anos no mercado brasileiro e 
presente em 19 capitais, a OneMídia con-
cluiu, neste ano, a programação de um sof-
tware que não apenas identifica as pizza-
rias de acordo com o planejamento dos 
clientes, mas também inclui variáveis de 
segmentação: a geográfica, socioeconômi-
ca e de hábitos de consumo. É o que Bruno 
Guedes, diretor da empresa, entende ser 
uma nova fase da mídia alternativa, mais 
profissionalizada e alinhada com a meto-
dologia de planejamento das agências de 
propaganda. Com uma vantagem: esse tipo 
de comunicação não perde o vínculo com 
a rua. "Temos muito contato com pesso-
as e com o mundo real", comenta. Não à 
toa: no começo da operação com a mídia 
nas caixas de pizza, Guedes percorreu — 

literalmente — as pizzarias de vários bair-
ros de São Paulo apresentando o projeto e 
explicando o modo de funcionamento da 
parceria, que oferece aos estabelecimen-
tos a caixa de pizza em troca da veicula-
ção. Agora, estão cadastradas na base de 
dados da OneMídia cerca de 6,5 mil pi-
zzarias, o que já rendeu contratos com os 
clientes Wal-Mart, Oi, Guia Comer e Be-
ber, Telecine e Fundação Getúlio Vargas. 
"As pessoas em São Paulo e em outras ca-
pitais levam muito a sério a cultura da pi-
zza", defende Guedes. 

Classe C 
Um dos targets mais visados pelas cam-

panhas que se utilizam de embalagens 
de alimentos nos pontos de venda é o da 
chamada nova classe média. Tanto que, 
em muitos casos, esses meios acabam por 
ocupar um papel mais central no plane-
jamento de mídia — a Vivo, por exemplo. 

que procurou o Grupo Four Mídia para 
chegar ao Jardim São Luís, Vila Andrade 
e Capão Redondo, bairros da periferia da 
capital paulista, com a distribuição de 800 
mil sacos de pão até fevereiro de 2013. Ação 
semelhante também foi feita pela concor-
rente Claro, que distribuiu 1,6 milhão de 
sacos de pão em todo o Estado. "Antiga-
mente, este tipo de ação era uma mídia 
completar, hoje o anunciante quer ter um 
corpo a corpo, quer entrar na casa dos con-
sumidores", afirma Meyer Nigri, diretor da 
empresa, que se especializou em formatos 
inovadores de mídia. A partir desta sema-
na, o Grupo Four Mídia lança um envelo-
pe térmico — feito de papel e polipropile-
no — para as caixas de pizza que já nasce 
sendo empregado na forma de suporte de 
comunicação pela rede Fotoptica. 

Para Bruno Guedes, a ampliação da 
classe C também tem produzido o sur-
gimento de mais pizzarias, sobretudo no 

subúrbio carioca, região que vem desper-
tando o interesse da OneMídia, responsá-
vel pelo acúmulo de 550 campanhas, 20 
milhões de caixas distribuídas e mais 68 
milhões de pessoas impactadas. Guedes 
entende que esse volume pode ampliar-
-se ainda mais com o crescimento da base 
da pirâmide e o aumento do uso de servi-
ços de delivery desse grupo de consumo. 

As caixas de pizza da OneMídia já ex-
trapolaram os limites e ganharam, ainda, 
o mundo digital. Com a base de dados que 
possuía, a companhia lançou um aplicati-
vo para smartphones que permite ao usu-
ário, por geolocalização, identificar as pi-
zzarias mais próximas da sua posição. E, 
para o mercado anunciante, a ação com-
binada entre o on e off-line. Foi o caso do 
azeite Gallo, patrocinador do aplicativo 
que, durante uma campanha, enviou um 
sampling de azeite junto com as pizzas en-
comendadas por telefone. 
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