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Já é tradição. Desde o início da década de 90, a Rider (Grendene) adota como estratégia de 
comunicação o uso de músicas - que acabam se transformado em hits de verão - em suas 
iniciativas de mídia televisiva. Desta vez, a ação publicitária vem ao som de Roberto e Erasmo 
Carlos e marca a continuidade do posicionamento implantado no ano passado, com a campanha 
"Vamos Fugir". Para esta empreitada, prevista para ir ao a partir do dia 4 de setembro nas regiões 
Sul e Sudeste, a marca investirá R$ 12 milhões.  
 
"Esta é uma estratégia que tem se mantido viva, com algumas modificações, desde 1992", afirma 
o diretor de marketing de Rider, Márcio Cócaro. Segundo o executivo, o mercado masculino de 
sandálias é mais difícil de ser trabalhado do que o feminino e o infantil, por exemplo. A música foi 
a solução criada pela marca do sul para se aproximar do público-alvo. "O feminino tem dois 
grandes apelos: a moda e a questão aspiracional com relação às celebridades. Já no caso das 
crianças há uma facilidade por conta dos personagens infantis e dos uso de brindes e acessórios", 
comenta o diretor.  
 
No caso do público masculino, entretanto, a comunicação poderia ter como apelo a performance 
do calçado, mas no mercado de sandálias a estratégia ficaria comprometida. "Soaria falso. A 
valorização da performance é mais utilizada no caso dos tênis, que envolvem tecnologia de 
ponta."  
 
De acordo com o diretor, a música revelou-se como uma forte arma para chegar aos homens, de 
18 a 30 anos - a principal faixa de Rider. O executivo revela que em pesquisas realizadas pela 
marca da Grendene, a musicalidade é uma das primeiras lembranças, com os produtos 
anunciados nos filmes publicitários musicais.  
 
A campanha que estréia no próximo domingo dá continuidade ao conceito definido no ano 
passado, quando a assinatura da marca passou de "De férias para os seus pés" para "Território 
brasileiro, território Rider". "O filme não é apenas um clipe com imagens, há uma idéia por trás. 
Realizamos um estudo para o reposicionamento de Rider e a pesquisa indicou que o jovem 
consumidor zela pelo nomadismo. Ele não quer mais dar férias para seus pés, mas sim colocar 
uma roupa confortável para fazer uma viagem, por exemplo", afirma.  
 
Foi então que a W/Brasil criou a campanha "Vamos Fugir", lançada no ano passado e que era 
embalada pela música de mesmo nome, de autoria de Gilberto Gil, cantada pela banda mineira 
Skank. Para esta ação publicitária, aliás, a Rider vem novamente ao som de Minas Gerais, desta 
vez Jota Quest, com "Além do Horizonte".  
 
Durante pelo menos 10 dias, a campanha, cujo o foco está centrado em televisão, especialmente 
na Rede Globo e MTV, apresentará anúncio de 1 minuto. "O tempo é importante por ser um filme 
musical", diz o diretor. Posteriormente, a ação - que lança a linha BRX - será veiculada em uma 
versão reduzida, de 30 segundos até dezembro.  
 
Esta é, na verdade, a segunda fase da empreitada. A campanha já foi ao ar nas regiões Norte e 
Nordeste de maio a junho. Segundo Cócaro, a repercussão foi positiva e resultou em um aumento 
de vendas. "A influência da mídia no Nordeste é muito forte", avalia o executivo, ao acrescentar 
que o filme retorna à TV no mês de outubro.  
 
Para o diretor, o uso da música nos filmes de Rider contribuem não só para a comercialização do 
produto, mas também impulsiona a banda parceira. A marca, aliás, planeja para o mês de 
novembro o lançamento de um CD com 15 músicas usadas nas ações publicitárias de Rider e que 
se transformaram em hits de verão.  
 



 
 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2, 3 e 4 set. 2005, Comunicação, p. C-6. 


