
37

18 nov 2013

D
iv

u
lg

a
ç

ã
o

/a
N

D
R

E
 S

T
E

Fa
N

o

No início de novembro, um pedido 
de desculpas espalhado por diver-

sos pontos de ônibus de São Paulo des-
pertou a curiosidade da população — e 
também dos leitores de Meio & Mensa-
gem. A notícia da peça publicitária, as-
sinada com o enigmático apelido “Môzi”, 
gerou grande repercussão no perfil do 
jornal no Facebook: foram mais de uma 
centena de comentários de leitores que 
tentavam adivinhar se a declaração era 
uma ação de marketing de alguma mar-
ca ou se era, realmente, uma manifes-
tação pública de paixão. 

Quinze dias depois da publicação dos 
cartazes, a Ótima, empresa responsável 
pelos abrigos de ônibus dá cidade, reve-
la o mistério: as duas alternativas estão 
erradas. O tal “Môzi” que implorava pe-
lo perdão de Mari era, na verdade, uma 
estratégia da própria Ótima para provar 
a capacidade de a mídia exterior gerar 
buzz.  “Queríamos mostrar como é pos-
sível conversar com a cidade inteira por 
meio da mídia exterior, de forma espon-
tânea, fazendo com que o assunto caia 
na boca das pessoas”, explica Alessan-
dra Caramico, diretora de marketing da 
empresa. “E conseguimos. Não apenas 
a imprensa, como várias pessoas entra-
ram em contato conosco querendo sa-
ber o que era aquilo”, revela.

A brincadeira, elaborada em conjunto 
com a agência PS10, usou um tema que 
desperta a curiosidade das pessoas  com 
o propósito de demonstrar aos anun-
ciantes o potencial do mobiliário urba-
no. Regulamentada desde a implemen-
tação da Lei Cidade Limpa, a explora-
ção publicitária dos pontos de ônibus e 
relógios de rua só virou realidade neste 
ano, quando foram concluídas as licita-
ções da prefeitura. “Esse primeiro ano 
já nos rendeu bons frutos e os anun-
ciantes começam a ver que o mobiliá-
rio pode ser usado como complemento 
ou como canal principal de importan-
tes ações”, salienta Alessandra.

A Ótima pretende agora compilar os 
dados da repercussão da iniciativa para 
incrementar os dados referentes à mí-
dia exterior. “Para o próximo ano, que-
remos investir em técnicas de mensu-
ração das nossas ações e continuar cap-
tando anunciantes”, conta. Em nove me-
ses de atuação nas ruas, a empresa já 
instalou 1,5 mil abrigos de ônibus na 
cidade. Em 2014, o número deve subir 
para 4,3 mil. Segundo a diretora, a em-
presa já exibiu mais de 300 campanhas, 
de mais de cem anunciantes. Alessan-
dra revela ainda que, para a Copa, em 
junho, 60% dos espaços já foram comer-
cializados antecipadamente.
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Nem amor,  
nem viral
Com ação nos abrigos de ônibus de São Paulo, Ótima 
tenta ressaltar o potencial do mobiliário urbano

Por BárBara sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br
Campanha feita para a Ótima chamou a atenção nas ruas e na mídia social
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1586, p. 37, 18 nov. 2013.
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