
iG faz ofensiva de R$ 9 milhões 

 
 
O principal provedor de acesso grátis do País, o iG lança a campanha de marketing "Quem entra 
pelo iG se apaixona", com o objetivo de fortalecer a marca. A série publicitária significa o retorno 
do iG à mídia offline, com veiculação nas grandes capitais do Brasil em TV, além de outdoors e 
painéis, com verba estimada em R$ 9 milhões.  
 
A campanha inclui também mídia online, que atinge os usuários do portal e iniciativas de 
endomarketing. Segundo Flávia Hecksher, gerente de marketing da empresa, o iG quis fazer uma 
campanha que alcançasse todos os públicos com os quais se relaciona. "Por isso priorizamos 
funcionários, clientes e parceiros". O público interno será informado do andamento da campanha 
por diversas ações de manutenção e relacionamento.  
 
Com um mês e meio de duração, a campanha tem como destaque o filme, estrelado pelo 
cachorrinho iG. "O carisma e a empatia natural do cãozinho são explorados durante todo o 
comercial, que é acompanhado por um jingle de ritmo samba-rock", conta Flávia. O filme, 
intitulado "Passeio", tem início com o cachorrinho iG com um olhar de súplica, pedindo ao dono, 
com a coleira na boca, para passear. Assim que a coleira é colocada, o cachorrinho sai em 
disparada puxando o dono para um passeio. "A idéia é mostrar a rapidez e a estabilidade da 
conexão do iG, bem como o conteúdo do portal, capaz de acompanhar todos os momentos do 
cotidiano".  
 
O cachorrinho e seu dono passam por uma livraria e cafeteria onde o homem compra jornal, e 
depois por uma floricultura, local em que é ele toma um ramo de flores. No momento seguinte, o 
cãozinho iG se depara com um bela cadelinha e dá uma súbita freada, enrolando sua coleira num 
poste. Ao mesmo tempo o dono do cachorrinho esbarra na mulher que está levando a cadelinha 
para passear e entrega para ela o ramo de flores. O comercial é finalizado com a frase "Quem 
entra pelo iG se apaixona".  
 
"A idéia do filme foi transmitir agilidade, facilidade e rapidez da conexão iG, enfatizando os 
diversos tipos de usos permitidos pela internet. Tudo isso de uma forma alegre, jovial, com 
personagens modernos e cheios de vitalidade", defende Flávia. O filme foi produzido pela 
Sentimental e o material impresso leva a assinatura de J.R. Duran. Desenvolvida pela 
Eugênio/WG a campanha teve a criação de Marcelo Romko e André Pessoa, com direção de 
Marcos Pamplona e de Romko.  
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