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Promoções. Exi-
be sugestões de es-
tabelecimentos pró-

ximos com base na localiza-
ção do usuário. Algumas em-
presas oferecem promoções
e cupons de desconto nas
compras

Distração. A pro-
paganda pode inco-
modar ou distrair
alguns usuários, ou

mesmo aparecer num mo-
mento em que a pessoa quei-
ra consultar seu trajeto no
mapa, por exemplo

MÍDIA&MKT }

Making of

A Oi desenvolveu orelhões temá-
ticos que serão espalhados pela
Cidade do Rock.

NO CLIMA

Johnnie
Walker
digital

● Segundo levantamento da con-
sultoria Berg Insight, no ano pas-
sado, o mercado de anúncios geo-
localizados em tempo real para
celulares e tablets movimentou €
526 milhões – valor que deverá
crescer em média 65,2% ao ano,
alcançando € 6,5 bilhões em
2017. No mesmo ano, esse tipo de
publicidade deverá representar
32,8% de toda a publicidade e mar-
keting móvel, 5% da publicidade
digital e pouco mais de 1% de todo

o orçamento de mídia das empre-
sas. A pesquisa aponta ainda que,
neste momento, os maiores inves-
tidores são as grandes marcas,
mas que esse mercado também
gera oportunidades para os peque-
nos varejistas.
Estudo da agência Verve Mobile
com campanhas publicitárias de
restaurantes entre janeiro de
2012 e março deste ano apontou
que anúncios que utilizavam geo-
localização tinham resultados
duas vezes melhores do que os
que não usavam. Outro dado ob-
servado foi que esse tipo de anún-
cio deixava os consumidores 20%
menos inclinados a visitar um
estabelecimento concorrente.

São seis aparelhos com design inspirado em elementos ligados
ao rock. Os orelhões estarão liberados para efetuar ligações lo-
cais e DDD gratuitas, para fixos e celulares de qualquer operadora

Anna Carolina Papp

Você está parado em um
congestionamento e resol-
ve usar um aplicativo de
GPS no celular para buscar
alguma rota alternativa ou
ver o tempo estimado de
chegada ao destino. De re-
pente, uma mensagem pi-
poca no aparelho: “Trânsi-
to dando sono?” – e a indica-
ção de um café bem perto
de onde você se encontra.

A sugestão da “escapada”
do trânsito é uma investida
da Fiat, que em agosto pas-
sou a anunciar no Waze, um
dos mais populares aplicati-
vos de mapas, que já conta
com quase 2 milhões de
usuários brasileiros. Duran-
te o trajeto, a marca dá dicas
de onde parar para tomar
um café, um sorvete ou ir ao
cinema – tudo com base no
lugar em que o usuário está.

A iniciativa reforça uma
tendência de publicidade
muito forte no exterior que
vem ganhando espaço no
Brasil: os anúncios “geoloca-
lizados”. Atentas aos novos
recursos que emergiram
com a explosão dos disposi-

tivos móveis, empresas utili-
zam serviços como Waze, Yelp
e Foursquare – para marcar
suas empresas no mapa e fazer
ofertas de acordo com a proxi-
midade dos potenciais clien-
tes. Uma pessoa pode, por
exemplo, passar perto de uma
loja e receber em seu celular
anúncios e descontos para utili-
zar em suas compras.

O uso de geolocalização foi

disseminado sobretudo com a
rede social Foursquare, que per-
mite que os usuários indiquem
e compartilhem com os amigos
os estabelecimentos por onde
passam. As empresas podem fa-
zer ofertas a quem passa por
perto e também aos clientes
mais assíduos, retomando um
dos mantras da publicidade na
década de 1990: a fidelização.

O Waze começou a oferecer

publicidade no País no fim do
ano passado, e tem anunciantes
como Bradesco, TIM e Itaú. As-
sim, além de indicar rotas alter-
nativas, o mapa indica, por
exemplo, onde há agências ban-
cárias pelo caminho.

A Fiat, além de marcar suas
concessionárias, passou a ofe-
recer dicas de estabelecimen-
tos próximos de onde o usuá-
rio está, mas com seu “selo” es-

tampado na indicação. “Inves-
timos em um posicionamento
de marca que realmente faça
diferença na vida das pessoas.
Já tivemos mais de 14 milhões
de exibições. Nosso consumi-
dor valoriza essa proximida-
de”, afirma Patrícia Pessoa, ge-
rente de marketing e redes so-
ciais da Fiat.

Para Gabriel Borges, cofun-
dador da agência digital

Ampfy, o potencial dessa
nova plataforma é grande.
“O usuário é muito entu-
siasta e a massa de celula-
res com internet tem cresci-
do”, diz.

Desafio. Para Michel Lent,
diretor geral da Pereira&O’
Dell – agência responsável
pela campanha da Fiat –, as
empresas já estão conse-
guindo observar o potencial
desse tipo de mídia. “O desa-
fio, no entanto, é fazer em
escala e movimentar gran-
des verbas para isso.”

O Itaú já tinha suas agên-
cias pontuadas na busca de
mapas no Google, mas diz
que os anúncios no Waze
foram a primeira investida
paga de geolocalização.
Eduardo Tracanella, supe-
rintendente de marketing
do banco, admite que a por-
centagem de verba destina-
da à publicidade geolocali-
zada ainda é “muito tími-
da”, mas a tendência é que
cresça. “As marcas preci-
sam estar onde as pessoas
estão”, afirma.

LIGAÇÃO

Bruno Capelas

As marcas estrangeiras já fa-
zem parte do cotidiano, mas
em muitos casos, pronun-
ciar o nome delas de manei-
ra correta, é tarefa árdua.
Foi pensando nisso que o re-
dator publicitário Gustavo
Asth, de Curitiba (PR),
criou o Tumblr #Comofala,
que recria os logotipos de
marcas usando a pronúncia
em português. Foi assim
que “Pringles” virou “prin-
gôus”, “Subway” passou a
ser “sãbuei” e “Hershey’s”
foi convertida em “rãr-
sheis”, por exemplo.

“Sempre achei curioso quan-
do ouvia algumas pessoas fa-
lando “êipou’ (Apple)”, diz
Asth. “Uma vez, em um bar, ou-
vi o garçom dizer que só tinha
‘rêiniken’ (Heineken).” Ex-es-
tudante de alemão, o publicitá-
rio se inspirou em um dicioná-
rio fonético que usava para
conseguir aprender a pronún-
cia das palavras do idioma.

“Juntei a ideia do dicionário
com algumas marcas e colo-
quei no ar, sem pretensão ne-
nhuma, mas a brincadeira ren-
deu. Tem sido bastante diverti-
do. Até amigos meus já com-
partilharam a página sem sa-
ber que era eu quem fazia”,
conta Asth, que perdeu o em-
prego recentemente e, com o
tempo livre, decidiu se dedicar
ao site.

A iniciativa parece ter dado
certo: em pouco mais de uma
semana, o tumblr já teve mais
de 35 mil acessos. No começo,

era o próprio publicitário
quem fazia as intervenções nos
logotipos das marcas. Agora,
ele conta com um amigo, na
função de diretor de arte.

Ao que parece, as marcas
gostaram da ideia. “A Halls já
me pediu para compartilhar o
post que eu fiz sobre a marca
na página deles do Facebook, e
tenho uma série de posts pro-
gramados em parcerias.”

Inglês atrapalhado. Brincar
com a dificuldade que o brasilei-
ro tem para falar inglês é uma
iniciativa recorrente no mundo
da publicidade. Recentemente,
o técnico de futebol Joel Santa-
na estrelou uma bem sucedida
propaganda para o xampu anti-
caspa Head & Shoulders. Lança-
do em julho, o comercial já teve
mais de 20 milhões de visualiza-
ções no YouTube, apelando pa-
ra o jeito atrapalhado de Santa-
na falar inglês.

● Yahoo. A empresa americana
de serviços de internet tem por-
tal de notícias, diretório web e
plataforma de email

● Bluetooth. É uma tecnologia
de comunicação sem fio de curta
distância. É usada em celulares
e aparelhos de som automotivo

● Flickr. Site é um dos mais co-
nhecidos endereços da internet
para armazenamento e comparti-
lhamento de fotografias

● Tumblr. Plataforma de cria-
ção de blogs que tem mais foco
na imagem do que no texto. Muito
usado para conteúdo de humor

● Apple. Empresa america-
na fabricante de computado-
res, smartphones e tablets,
entre eles, o iPhone e o iPad

● Wi-Fi. Marca que identifica
produtos e locais onde há dis-
ponibilidade de rede de inter-
net sem fio

Site ensina pronúncia de
marcas famosas em inglês

A Johnnie Walker lança hoje
no Brasil o que está chaman-
do de “a maior campanha di-
gital já realizada no País em
um único dia”. A marca de
whisky pretende atingir cer-
ca de 30 milhões de pessoas
na plataforma digital no dia
do lançamento. Como parte
dos preparativos, a empresa
fez uma ação inusitada: en-
viou telegramas e SMS para

milhares de brasileiros, convi-
dando-os a assistir ao filme em
primeira mão.

O filme publicitário, batizado
de From the Future, mostra os
primeiros passos de profissio-

nais jovens sob pressão, que es-
peram ascender logo na carrei-
ra. “A marca inspira o progresso
pessoal e traz uma mensagem
relevante para as pessoas: a de
que cada um tem o poder de mu-

dar o próprio destino”, diz Álva-
ro Garcia, diretor de marketing
da Diageo no Brasil.

A campanha foi criada global-
mente pela BBH e adaptada pa-
ra o Brasil pela Neogama/BBH.

O comercial traz cenas filma-
das no mundo todo. Por aqui,
as filmagens foram feitas em
São Paulo, no mês de junho. As
equipes da BBH do Brasil e de
Londres encerraram os traba-

lhos, descontraidamente,
em um bar paulistano, assis-
tindo ao jogo de reabertura
do Maracanã, entre Brasil e
Inglaterra, que terminou em-
patado em 2 a 2.

DIVULGAÇÃO

Publicitário se inspirou
em dicionário de
alemão para criar os
fonemas que viraram
febre no ‘tumblr’

Do Rock in Rio De graça

DIVULGAÇÃO

Geolocalização
deve movimentar
€6,5 bi em 2017

PRÓS E CONTRASMarcas
invadem os
mapas de trânsito
‘Geolocalização’ está atraindo cada vez mais empresas brasileiras,
que aproveitam a proximidade do cliente para fazer ofertas

Sob
pressão.
Filme da
marca de
whisky
mostra
jovens em
início de
carreira

#COMOFALA

Serviço.
Além de
indicar lojas
próximas,
Fiat dá dicas
de paradas
ao motorista
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