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BA ► O portal R7, do Grupo Record, 
lançou na semana passada uma página 
exclusiva de notícias para a Bahia. O site 
apresenta informações aos usuários 
locais em tempo real. Também são 
publicados nessa página todos os textos 
e vídeos produzidos pela Record Bahia, 
sendo de fácil acesso as informações e 
reportagens exibidas nos programas da 
emissora. O endereço do novo serviço é 
r7.com/bahia. É o quarto canal regional 
do portal. 

SC ► A campanha da nova coleção Eu 
Abraço Sustentabilidade com Estilo, da 
Malwee, tem Ivete Sangalo como 
garota-propaganda.  Desenvolvida pela 
agência catarinense CMC, a ação está 
em publicações de moda e outdoors, 
materiais de ponto de venda e redes 
sociais. Parte das vendas será destinada 
ao Martagão Gesteira Hospital da 
Criança, em Salvador (BA), indicação de 
Ivete Sangalo.

SE ► Os gastos no Sudeste devem 
chegar a R$ 793 bilhões ainda em 2013, 
segundo a Pyxis Consumo, ferramenta 
do Ibope Inteligência. Esses números 
confirmam um aumento de 15% em 
comparação a 2012 e 18% do PIB 
brasileiro. Esse valor representa ainda 
metade do total do consumo do País. 
Os principais gastos são com 
alimentação em domicílio (15%), 
aquisição de veículos (11%) e 
alimentação fora de casa.

MG ► A Frontti Mídia Exterior, que 
gerencia e comercializa mídias em 
ônibus do transporte público da capital 
mineira, criou o Backbus 3D. O projeto 
utiliza isopor de alta densidade 
revestido com adesivo em impressão 
digital, o que oferece maior visibilidade 
ao produto anunciado. Um dos 
principais objetivos da empresa ao 
desenvolver esse trabalho é a Copa do 
Mundo de 2014, quando as cidades-sede 
serão foco dos publicitários.

BA ► A Associação Baiana do Mercado 
Publicitário (ABMP), em parceria com a 
Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade (Abap-BA), lança a 
campanha “Produtos escondidos”, que 
tem o objetivo de mostrar aos 
empresários a importância do 
investimento em comunicação. A 
campanha criada pela agência 
Revolution, com o apoio da Uranus 2, 
apresenta quatro peças de outdoor 
com imagens de produtos, como uma 
moto, um automóvel, um sanduíche e 
uma garrafa, escondidos pelo letreiro 
“É assim que seu produto fica se você 
não anuncia”.

CURTAS

Cajovil muda marca para se 
reposicionar no mercado infantil
Empresa investe R$ 1,5 milhão em campanha para divulgar nova grife Adoleta Bebê 

Bebê, e reposicionar a empresa. O nome 
foi escolhido por meio de pesquisa com 
consumidoras das classes B e C, feita em 
Recife e São Paulo, para substituir o no-
me Cajovil Baby, que não tinha aderên-
cia com a categoria comercializada. “É a 
primeira vez que investimos em publici-
dade para o consumidor em 15 anos de 
história”, conta Maurício Caetano, diretor 
de vendas e marketing da Adoleta Bebê. 

A campanha criada pela Free Comuni-
cação, de Blumenau, incorpora mídia im-
pressa (nas revistas especializadas Pais & 
Filhos e Crescer), campanha digital com o 
site Guia do Bebê e divulgação em redes 
sociais, além da criação de um blog até o 
final do ano. “A geração Y é mãe, está plu-
gada e quer conteúdo relevante”, destaca 
Caetano. O e-commerce, feito em parce-
ria com outros sites, não chega a 3% das 
vendas da empresa, mas tem grande po-
tencial de crescimento. Os produtos es-

Omo inova em  
campanha mobile
Nordeste é alvo de ação promovida pela 
marca, que distribuirá R$ 1 milhão em  
crédito para celular

Por Bruna Molina bmolina@grupomm.com.br

A marca Omo divulga uma nova campa-
nha mobile focada na região Nordes-

te. A ação traz o mote “Omo dá bônus de 
celular” e premiará os clientes que com-
prarem o Omo Multiação com Poder Ace-
lerador em Pó com créditos para os tele-
fones móveis. Os valores variam de R$ 1 
a R$ 2 por produto adquirido, dependendo 
do tamanho da embalagem. Com duração 
até março de 2014, a promoção é válida 
para os celulares pré-pagos de todas as 
operadoras e pós-pagos da Vivo e Claro. 
A ação distribuirá R$ 1 milhão em bônus. 

Com 260 milhões de celulares ativos 
no Brasil, o Nordeste foi escolhido para 
o lançamento da campanha porque pos-
sui 97% de sua telefonia pré-paga ou com 
plano controle, que disponibiliza acesso 
apenas à voz e às mensagens de texto — 
89% do pré-pago contra 8% do contro-
le. Atualmente, 50% dos celulares da re-
gião estão sem crédito, de acordo com a 
consultoria Teleco Inteligência em Tele-
comunicações. Já a penetração de smar-
tphones ainda é menor que 15% no País, 
segundo dados revelados em evento do 
Think With Google em 2012.

Com base nessa pes-
quisa, a Omo, em parce-
ria com a agência irlan-
desa de  marketing mo-
bile Brandtone, desen-
volveu esse projeto com 
o objetivo de fazer com 
que a marca atinja os consumidores de for-
ma mais efetiva ao utilizar a comunicação 
móvel para construir relacionamentos em 
longo prazo e gerar lealdade com a marca ao 
oferecer o bônus de celular. “É algo muito 
importante para os nordestinos, que colo-
cam entre R$ 7 e R$ 8 de crédito. Como não 
é sorteio, faz diferença para os consumido-
res da região”, afirma Andres Stella, geren-
te-geral da Brandtone no Brasil.

“A ideia não é fazer apenas um único 
contato com o cliente, é ter essas pessoas 
acessíveis para outros momentos”, diz 
Paula Lopes, gerente de marketing da 
marca Omo. Segundo ela, a meta é lide-
rar as vendas por meio dessa inovação. 
“Queremos que Omo seja a marca mais 
lembrada do Brasil. Esperamos ainda uma 
conexão mais próxima com o consumidor 
nordestino por meio de market share. O 

mais importante é ter relevância e cone-
xão com esse público”, declara. Uma pes-
quisa da Kantar Worldpanel, com dados 
até agosto, revela que o sabão em pó da 
marca tem penetração de 69,22%.

De acordo com a gerente da Omo, a 
promoção tem longa duração pois foi fei-
to um cálculo para estimar o tempo que 
os consumidores têm para utilizar o pro-
duto - já que o código promocional fica 
dentro da embalagem - e, assim, garan-
tir que possam participar.

A campanha será veiculada em pro-
gramas de TV da região e em rádio, digi-
tal e mídia exterior. A marca já havia fei-
to uma ação desse tipo na África do Sul e 
obteve resultados: um  aumento em mais 
de 20% no volume das vendas, além de 
85% dos consumidores optarem por re-
ceber informações. 

tão disponíveis em 13 mil pontos de ven-
da no País e são exportados para países 
da América Latina e África.

Líder em vendas de produtos plásticos 
no segmento infantil, a empresa sediada 
em Brusque (SC) planeja ampliar o port-
fólio de 450 itens. Só em 2013, 20 novos 
produtos foram lançados e mais 15 devem 
sair da fábrica até início de 2014. Uma das 
novidades é o ofurô para bebês. “O objetivo 
é ter uma linha completa, com confecção, 
cosméticos e cuidados com as mães em 
um prazo de três a cinco anos”, completa. 

O mercado de puericultura (produtos 
para o cuidado do bebê à primeira infân-
cia) cresce cerca de 10% ao ano no Brasil 
por conta da ascensão das classes emer-
gentes, que passaram a consumir produ-
tos infantis em várias categorias. “A classe 
C gasta R$ 500 por mês com seus bebês”, 
enfatiza Caetano. 

andrea Martins

Embalagem de sabão em pó traz bônus  
para celulares de todas as operadoras

De olho em um mercado que movimen-
ta R$ 9 bilhões anualmente no Brasil, 

o de produtos para mamães e bebês de 
zero a três anos, a catarinense Cajovil es-
tá investindo R$ 1,5 milhão em ações de 
marketing e campanhas digitais para di-
vulgar a nova marca do grupo, a Adoleta 

Ofurô para bebês: lançamento da Adoleta
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1583, p. 56, 28 out. 2013.




