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EMPRESAS

R$ 50
milhões
É o valor da verba anual de
publicidade da Petrobras
Distribuidora (BR). Mais de
20 agências disputam a conta.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

Minotauro estrela campanha
da Honda criada pela Y&R
Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

COM A PALAVRA...
Fotos: divulgação

A Coca-Cola do Brasil lançou
uma campanha para divulgar a
nova fórmula de i9 by Powerade.
Criada pelas agências NBS
e Movimento, a ação convida
o consumidor a fugir do padrão,
inovando na forma de viver.
A campanha é composta por dois
comerciais de 15’’, que passarão
na TV paga e nas redes sociais.
...MARCOS HASHIMOTO

Conti Bier tem outro
final para Rapunzel

Estratégias de marketing
para pequenas empresas

Oi dá ingressos para
o show da Madonna

● Redes sociais: é um canal
relativamente barato se você
souber identificar o seu público
e conhecer os mecanismos de
indexação para você aparecer
na primeira página dos
buscadores. Existem na internet
vários sites e tutoriais com dicas
para usar bem essa ferramenta.

siv

a

pa
r

a

fin

s

ed

uc

ac

io

na
i

A Oi, copatrocinadora dos shows
da Madonna em São Paulo,
lançou uma série de ações com
os clientes, que poderão resgatar
ingressos com pontos do
programa de relacionamento.
A promoção é válida apenas
para os usuários dos planos
Oi Participantes e Oi Pontos.
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Os pequenos e médios negócios
podem ter estratégias de
marketing. Esse não é um
investimento exclusivo de grandes
organizações com grandes
marcas. É apenas uma questão
de usar bem a criatividade para
gastar dinheiro com ações de
resultados efetivos. Algumas dicas
para fazer marketing do seu
pequeno negócio gastando pouco:
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trônica. Além disso, a moto tem
motor OHC, monocilíndrico,
quatro tempos e arrefecido a ar.
A campanha, com veiculação
nacional, contempla filme para
TV, anúncios de mídia impressa, material de mídia exterior.
Na ação digital, a Honda lançou
a hashtag #minotauronãofariaisso. Nela, o lutador aparece levando o cachorro para passear e
fazendo as unhas no cabeleireiro. A plataforma online, assinada pela agência Agente, inclui
ainda jogos e um concurso no
Instagram. ■

Criada pela WMcCann, a nova
campanha da Conti Bier traz
o mote “a cerveja de quem
gosta de cerveja”. O filme
de 30’’ ilustra a clássica história
de Rapunzel, porém, com um
desfecho diferente. A Ação
será veiculada em TV aberta
e a cabo, e além disso haverá
divulgação nas redes sociais.
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ensaiando passos de uma coreografia no meio de uma pista de
dança só para se aproximar das
garotas. Logo depois, aparece
um rapaz se questionando como o lutador reagiria se estivesse no seu lugar diante de situações embaraçosas. “O personagem pensa: será que ele tomaria
um coquetel servido dentro de
um abacaxi? Tudo é mostrado
de maneira bem engraçada”,
contou Rui. O novo modelo CG
150 Fan traz sistema Flex com
tecnologia Mix Fuel Injection,
149,2 cilindradas e injeção ele-

Professor do curso de
Administração da ESPM

aç

iliz
ut
A

Para celebrar a marca de
5 milhões de fãs na página de
Ronaldinho Gaúcho no Facebook,
a Agência Frog lançou um
concurso cultural. Para participar,
os fãs devem escrever uma frase
que contenha as palavras
“craque” e “gol” na fanpage
do jogador. Os autores das
nove frases mais criativas vão
ganhar quatro camisas oficiais
do Atlético Mineiro e cinco bolas oficiais do Campeonato Paulista.
O resultado será divulgado no dia 12 de dezembro.
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Ronaldinho Gaúcho premia fãs no Facebook
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Wando embalava o suspense
Em uma ação bem-humorada, a Ace lançou “O Mistério
do sutiã encardido”. O cantor Wando foi convidado
para compor uma música e participar da campanha
realizada pela Leo Burnett Tailor Made. O filme da TV
ganhou cinco versões. O sucesso foi tão grande que a
ação na internet contou com mais de 20 vídeos.

BRUNO FERRANTE
Gerente de marketing da
MadeiraMadeira

● Parcerias: você pode fazer
parcerias de divulgação
ou montar estratégias de
comunicação com parceiros
estratégicos. Assim você
compartilha os custos e
aumenta o valor percebido
para o cliente com ofertas
mais completas e integradas.
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A Young&Rubicam propôs uma
ação bem humorada para a Honda mostrar aos seus consumidores o novo visual do modelo da
CG 150 Fan. A campanha conta
com a participação do lutador
de MMA Rodrigo Minotauro
que aparece em cenas inusitadas. O objetivo é fazer com que
o cliente se veja no comercial e
se espelhe no atleta na hora de
comprar uma motocicleta.
De acordo com o VP de criação da Y&R, Rui Branquinho, o
conceito da ação foi baseado
nas qualidades do produto. “A
moto é indicada para motociclistas que desejam um modelo robusto e mais potente. Ou seja, tivemos de ir atrás de um protagonista que fosse exatamente assim. Este atleta simboliza toda a
força deste modelo e, ao mesmo
tempo, é carismático e querido
pelo público”, disse Branquinho, que teve a ideia de convidar Minotauro após ver a sua
performance no quadro “Dança
dos Famosos” do Programa Domingão do Faustão.
No filme, o atleta aparece fazendo bronzeamento artificial e

NBS e Movimento
criam para bebida i9

A MadeiraMadeira anunciou
a contratação de Bruno
Ferrante para o cargo de gerente
de Marketing da empresa.
Com 12 anos de experiência no
segmento, o executivo assume
a missão de contribuir para o
fortalecimento da marca, além
de aumentar o seu mind share.
Com formação em Relação
Públicas pela Universidade
Federal do Paraná, Bruno já
atuou em diversos projetos
de inovação digital e tecnologia
no Brasil e em outras cidades
do mundo, como Nova York.

● Anúncios: existem formas
baratas de anunciar. Quanto mais
específico for o segmento-alvo,
mais direcionada pode ser a
comunicação. Assim, você pode
escolher um veículo que tenha
uma tiragem menor, portanto,
é mais barato anunciar, porém, é
focado no seu público específico.
● Promoção: ou qualquer forma
de interação direta com o cliente
pela qual você pode divulgar seu
produto e fazer a venda direta
também. Alguns canais indiretos
de interatividade podem
funcionar bem em alguns casos,
como a propaganda boca a boca.
● Publicidade: dependendo do
apelo de valor do produto, pagar
uma boa assessoria de imprensa
pode valer a pena, pois eles
são especializados em fazer
o seu produto ser mencionado
em reportagens e matérias
jornalísticas. Sai mais barato
e dá mais credibilidade.
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 nov, 1, e 2 dez. 2012, Empresas, p. 27.

