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MÍDIA&MKT } Começou ontem a nova
campanha da Master, linha de
veículos utilitários da Renault.

AUTOMÓVEIS

Produzida pela Neogama/BBH, a campanha mostra
a versatilidade da Master, que pode ser usada nas mais
diferentes configurações, como ambulância e veículo escolar.

USOS MÚLTIPLOS

● Embora não se possa dizer
que o retorno de marcas anti-
gas seja realmente uma ten-
dência, o reaproveitamento de
elementos de uma propagan-
da do passado tem sido uma
estratégia cada vez mais co-
mum. A Johnson’s Baby, por
exemplo, retornou em 2011
com o jingle que ficou na cabe-
ça da garotada dos anos 1990:
“(...) gostoso, pra xuxu, xuá,
xuá”. Em março deste ano, a
marca voltou a produzir jingle
parecido para, desta vez, evo-
car o “cheirinho prolongado”
do xampu. Já o Guaraná Antar-
tica trouxe de volta a melodia
de “Pipoca e Guaraná”, de
1991, na voz de Claudia Leitte,
há cerca de dois anos.

Quando a memória é a alma do negócio
Empresas relançam marcas e recorrem a elementos de antigas propagandas para tirar proveito das lembranças dos consumidores

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Para garantir
sucesso, marcas
visitam o passado

Estreia

Nayara Fraga

O comercial da margarina
All Day, embalado pela músi-
ca Oh Happy Day, marcou
os consumidores no início
dos anos 1990. O garotinho
feliz que canta e prepara o
café da manhã para os pais
constituiu o enredo de uma
das campanhas mais emble-
máticas de margarina. Pro-
va disso é que All Day, mes-
mo há dez anos fora de uso,
continua a ser um nome pre-
sente na mente dos consu-
midores. Em pesquisa feita
pela Bunge, dona da marca,
48% dos entrevistados em
todo o Brasil disseram se
lembrar dela.

Por essa razão, a multina-
cional, uma das maiores no
setor de agronegócio e ali-
mentos, resolveu aproveitar-
se dessa lembrança para tra-
zer a marca de volta ao mer-
cado, só que em uma fari-
nha de trigo. “Era um nome
adormecido no nosso port-
fólio que todo ano retorna-
va à mesa de discussões du-
rante a elaboração do plane-
jamento estratégico”, diz o
diretor de marketing da Bun-
ge, Sergio Mobaier. A empre-
sa está investindo R$ 8 mi-
lhões nesse retorno.

Mas por que só agora e
por que farinha no lugar de
margarina? Há três razões
que justificam isso. A pri-
meira é que a Bunge já tem
margarinas consolidadas

em seu catálogo: Primor, Soya
e Delícia. A segunda é que a
companhia encontra-se numa
fase de reorganização de seu
portfólio.

O terceiro motivo se baseia
no fim de uma parceira que a
Bunge manteve com o grupo
nordestino J. Macêdo no setor
de moagem de trigo de 2004 a
março de 2013. A aliança ser-
viu para abrir as portas para
segmentos em que as empre-
sas ainda não eram muito rele-
vantes. De um lado, a J. Ma-
cêdo, antes forte em panifica-
ção, passou a se concentrar no
mercado de consumo final. De
outro, a Bunge voltou-se para
a panificação.

Nesse período, houve uma
dança de marcas. Sol (mistura
para bolo e farinha de trigo),
Petybon (massa) e Boa Sorte
(farinha de trigo), por exem-
plo, foram passadas da Bunge
para a J.Macêdo. Outras, como
a mistura para pão francês Ben-
tamix, foram entregues pela
companhia nordestina à multi-
nacional. Mesmo com o fim da
aliança, a propriedade das mar-
cas se manteve assim – e a Bun-
ge ficou, então, sem farinha de
trigo para consumo doméstico.

Estrear nesse novo mercado
com a All Day, portanto, se re-
velou um plano oportuno para
a companhia – que descobriu
ser a All Day a melhor opção
entre as 200 marcas guardadas
em sua gaveta, como Maio-
negg’s e Bonna. A expectativa
agora é ser percebida pelos

consumidores como aquela
marca da “família feliz”, ainda
que o produto pertença hoje a
outra categoria.

Silvio Abrahão Neto, profes-
sor do Insper, afirma que não
há problemas nessa estratégia.
“Não é uma marca tão identifi-
cada com um produto, como o
são Xerox ou Cotonete”, diz.

Resgate. No ano passado, com
o mote “Ele voltou!”, a Nestlé

gerou barulho ao relançar o
Lollo. O chocolate havia sido
renomeado no Brasil em 1992
como Milkybar. Para especia-
listas, o retorno de marcas anti-
gas não chega a ser uma ten-
dência. Mas o resgate de ele-
mentos presentes em propa-
gandas passadas é cada vez
mais comum (leia box acima ).

Na avaliação de Marcos Be-
dendo, professor de gestão de
marcas e marketing da ESPM,

a empresa que decide retornar
com uma marca em outra cate-
goria só não pode, em sua cam-
panha publicitária, aproveitar
literalmente todos os símbo-
los da propaganda antiga. “É
preciso cuidado, porque fala-
mos de um momento de consu-
mo diferente.” Nesse caso, o
retorno da música Oh Happy
Day e a presença de uma crian-
ça talvez não funcionem tão
bem quanto antes.

A farinha de trigo All Day
começa a ser vendida em
maio. A campanha, elabora-
da pela agência Propague, in-
cluirá ações nos pontos de
venda e anúncios impres-
sos. No segundo semestre, a
Bunge promete estender a li-
nha, a começar com uma
mistura para bolos. Afinal, é
melhor reaproveitar uma
marca famosa do que come-
çar do zero.

Retorno. Mobaier, da Bunge; marca de margarina All Day volta ao mercado em farinha de trigo

Quando fui a Cannes pela primeira vez pude entender a real dimensão da 
nossa profissão. E a cada volta ao festival vejo como a nossa atividade é cada 
vez mais importante para o desenvolvimento da economia brasileira e mundial. 

Ser jurado em Cannes não é apenas julgar. Jurado em Cannes tem a 
função de mandar sinais para o mercado. Sinalizar quais práticas deram 
certo e, principalmente, antecipar para onde está indo nossa atividade. 

Como já disse Philip Thomas, CEO de Cannes Lions: “Este será o maior festival 
de Cannes da história.” As expectativas são altas - mas se conheço bem o 
festival, tenho certeza de que todos nós seremos surpreendidos mais uma vez.

O que representa Cannes Lions em sua carreira?

Qual é a importância de estar no júri?

Qual sua expectativa para os 60 anos do festival?

60 ANOS de 
Cannes Lions

Mário D’Andrea
Fischer & Friends

Promo & Activation Lions

Versatilidade
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RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Corretor Cidadão em Ação

O Sciesp promove constante Campanha de Valorização Profi ssional da Categoria com o slogan “CORRE-
TOR DE IMÓVEIS: SEGURANÇA DE BONS NEGÓCIOS”. Você pode participar desta campanha denunciando 
qualquer tipo de irregularidade no exercício profi ssional. As denúncias podem ser feitas através dos telefones 
0800 17 6817 – interior (11)3889-5299 ramal 530, ou nosso canal FALE CONOSCO pelo site www.sciesp.org.
br. É garantido o anonimato e a total segurança da identidade do denunciante.

Como par te 
do compromisso 
social assumido 
pela categoria, o 
programa Corretor 
Cidadão faz parte 
da Campanha do 
Agasalho 2013. 
As doações terão 
como destino en-
tidades assisten-
ciais,  hospitais, 
albergues da Capi-
tal e de todos os 
Municípios do es-
tado de São Paulo. 

A Campanha 
do Agasalho é 
coordenada pelo 
Fundo Social de 
Solidariedade do 
Estado de São 
Paulo (FUSSEP) 
tem como parceiros 
todas as Secretar-
ias do Estado, em-
presas, entidades 
como o Sciesp e a 
sociedade civil. Mo-
bilize sua família e 
amigos, doando 
roupas em bom es-
tado nas caixas de 
arrecadação iden-
tificadas na sede 
do Sindicato ou na 
Agência Regional 
em sua cidade. 
Corretores: façam 
parte e contribuam!
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COMUNICADO IMPORTANTE

O Sindicato dos Corretores de Imóveis 
no Estado de São Paulo (Sciesp) desde 2007 
desenvolve o programa de responsabilidade 
social denominado Corretor Cidadão. O 
programa foi instituído para conscientizar 
e incentivar os Corretores de Imóveis a 
praticar ações de cidadania que benefi ciem a 
sociedade carente.  

Um dos idealizadores e entusiasta do 
Programa Corretor Cidadão o presidente 
do Sciesp Alexandre Tirelli, fala sobre o real 
sentido das mobilizações: “O Corretor Cidadão 
vai além de doações ou ações sociais é um 
ato de união e fraternidade. Sempre que 
nos mobilizamos podemos contar com a 
ajuda dos nossos diretores, 
corretores de imóveis e 
colaboradores do Sciesp que 
levam aos necessitados mais 
que donativos, levam carinho, 
atenção e respeito, elementos 
essenciais para restabelecer a 
dignidade humana”.

Diversas mobilizações 
foram alcançadas desde 
a sua implantação como: 
participação em campanhas de 
doação de sangue, vacinação, 
brinquedos, melhor idade e 
arrecadação de donativos para 
entidades voltadas a práticas 
assistenciais que possuam atestado de 
Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal, 
que é título concedido pelo Poder Público em 
reconhecimento aos serviços prestados à 
comunidade. 

Entidades essas como a ONG Banco 
de Alimentos, Amparo Maternal, Casa 
dos Velhinhos Ondina Lobos e Abrigo dos 
Velhinhos Frederico Ozanan, recebem com 
frequência arrecadações de alimentos, 
material de limpeza e higiene pessoal, leite em 
pó e alimentos dentre outras doações.

Os donativos são arrecadados através 
de campanhas e eventos de integração entre 
a Universidade Corporativa do Corretor de 
Imóveis (UNISciesp) e a Escola Brasileira de 
Ensino a Distância (EBRAE) juntamente com 
o Sindicato que mobilizam a categoria dos 
Corretores de Imóveis através do mecanismo 
de inscrição solidária, que funciona de forma 

voluntária e consciente.
Na última segunda-feira, dia 15, duas 

instituições foram benefi ciadas e receberam 
os donativos de alimentos e material de 
limpeza e higiene pessoal, são elas a Casa 
de Repouso Ondina Lobos e o Abrigo dos 
Velhinhos Frederico Ozanan.

Diretores do Sciesp, corretores de 
imóveis e colaboradores do Sciesp estiveram 
presentes nas entregas e aproveitaram o 
momento para doar além do tempo, carinho e 
atenção aos assistidos pela obra.

A Corretora de Imóveis Suely Sena 
agradeceu a oportunidade de poder ajudar 
e ser útil em uma causa tão nobre: “Fico 

contente em poder contribuir, 
admiro o trabalho realizado 
pela categoria, é uma 
iniciativa muito importante, 
pois todos nós vamos ficar 
idosos e poderemos precisar 
de algum tipo de auxílio, e a 
vida continua, parabéns ao 
Sindicato pela iniciativa”.

Segundo o Diretor 
Edson Souza que também 
participou da entrega, enfatiza 
a importância desse tipo de 
ação: “É um trabalho muito 
significativo envolvendo a 
categoria dos Corretores de 

Imóveis para conscientizar e mobilizar a 
todos, que precisamos ajudar, pois em algum 
momento precisaremos de ajuda”.

Ajude-nos a ajudar, o programa Corretor 
Cidadão está em ação e conta com a sua 
colaboração. Quer saber como? Acesse www.
sciesp.org.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




