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Começou a ser veiculada nesta se-
mana a nova campanha do Ana-
dor. A estratégia de comunicação 
inclui anúncios para TV e rádio 
com criação da Borghi/Lowe e 
também o lançamento do "Movi-
mento Não Desista", plataforma 
de interação no Facebook criada 
pela Cappuccino Digital, em que 
as pessoas compartilham as prin-
cipais causas de suas "dores de ca-
beça" para que outros usuários 
deem soluções para acabar com 
esses problemas. 

"Anador é uma marca popular, 
acessível e de grande penetração 
no Brasil, por isso decidimos por 
um modelo de comunicação dire-
to e descontraído. Para engajar 
mais pessoas, lançamos, além das 
peças offline, o 'Movimento Não 
Desista', que é nossa aposta para 
gerar mobilização nas redes so-
ciais. A ação é uma plataforma co-
laborativa de ajuda entre as pes-
soas, na qual as "dores de cabeça" 
de alguns podem ser resolvidas 
por soluções criativas de outros, 
sempre de maneira leve e bem hu-
morada", afirmou o gerente da 
marca Anador da Boehringer Inge-
Iheim do Brasil, Rodrigo Kurata. 

O filme de TV retrata situações 
do cotidiano que causam dores de 
cabeça, cujo papel de Anador é de 
estar ao lado e pronto para enfren-
tar o problema. No filme "Esco-
lha", o protagonista que está com 
dor de cabeça no trabalho enfren-
ta um dilema: tomar Anador ou 
desistir e seguir um caminho dife-
rente, como largar o trabalho e 
voltar para casa mais cedo. No en-
tanto, ao fazer esta escolha, se sur-
preende em situações que lhe cau-
sam mais dor de cabeça. No fim, o 
protagonista decide enfrentar sua 

dor de cabeça escolhendo Ana-
dor. A locução destaca: "Com 
Anador você não desiste. A dor de 
cabeça para. Você vai em frente". 

Já o "Movimento Não Desista" 
é uma evolução da campanha 
"Carona de Amigo", de 2012, e 
tem uma proposta similar de in-
centivar os usuários do Facebook 
a se conectarem e resolverem pro-
blemas comuns. A continuidade 
na interação online tem como ob-
jetivo estabelecer um relaciona-
mento mais próximo entre Ana-
dor e seus consumidores. • 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

mailto:cmarcelino@brasileconomico.com.br
Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 mar. 2013, Empresas,  p. 22.




