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Empresas aproveitam atributos como paz e confraternização para valorizar imagem. 
 
Época de paz e confraternização, o Natal também é oportunidade para vender uma boa imagem, 
acreditam as empresas. Realizar eventos ou campanhas publicitárias que remetam aos 
sentimentos nobres do período, segundo executivos e especialistas, cria um vínculo com os 
consumidores, gerando uma imagem positiva da empresa.  
 
Uma das campanhas natalinas mais lembradas por quem está na faixa dos 25 a 30 anos é das 
bicicletas Caloi. Durante a década de 80, era comum ver no período próximo a datas como Dia 
das Crianças e Natal, os comerciais nos quais as crianças, em diferentes situações, procuravam 
lembrar os pais do desejo de ganhar o brinquedo com bilhetes nos quais se liam "Não esqueça a 
minha Caloi". Raymond Trad, gerente geral de marketing da empresa lembra que graças a essa 
campanha, a empresa se tornou uma das marcas mais lembradas do mercado.  
 
"O Natal é um ótimo período para fazer campanha, tanto de produto quanto institucional. A 
campanha "Não esqueça da minha Caloi" foi veiculada nos anos 70 e 80, e alçou a empresa a 
categoria "top of mind", com recall de 55% dos brasileiros e 80% das crianças", conta Trad.  
 
No ano passado, a empresa fez nova campanha, com foco institucional, estimulando o uso da 
bicicleta e usando como garoto propaganda o apresentador da MTV Edgar Piccoli. "Havia uma 
ligação com a campanha antiga, só que modernizada. Antes, o slogan recomendava mandar a 
lembrança em bilhetinhos na geladeira. Hoje, o slogan foi reduzido e modernizado: "Caloi: não 
esqueça"", diz o gerente, anunciando que, para este Natal, a campanha da Caloi terá foco nos 
produtos.  
 
Sendas reedita chegada do Papai Noel ao Rio  
Outra tradição que está sendo reeditada é a chegada do Papai Noel no estádio do Maracanã, no 
Rio de Janeiro. Realizado por 21 anos e suspenso há 16, o evento volta a ser realizado com o 
patrocínio da rede de supermercados Sendas, mas desta vez na Praça da Apoteose, devido a 
obras no estádio de futebol.  
 
Christiane Fernandes, gerente geral de marketing da Sendas e da rede ABC Barateiro, lembra que 
o supermercado sempre foi patrocinador do tradicional evento, que será reeditado no próximo dia 
17, com shows de Zezé de Camargo e Luciano, Kelly Key, Latino, B5, Harmonia do Samba e 
Felipe Dylon. 
 
"Decidimos resgatar esta tradição, focando em nosso público C, que muitas vezes não tem 
recursos para ver as atrações em casas de espetáculos. Estamos realizando sorteios até o dia 16, 
com um total de 50 mil ingressos. Cada sorteado recebe 4 ingressos, e nossa idéia é que cada 
adulto leve uma criança", informa Christiane.  
 
O evento é parte da estratégia de reposicionamento da rede, que completou 45 neste ano e é 
controlada pelo Grupo Pão de Açúcar. Christiane lembra que já foram realizadas as reformas das 
66 lojas em todo o estado do Rio e mudança da marca. Faltava, diz a gerente, um evento com a 
cara da cidade que pudesse ser adotado. "Surgiram idéias como carnaval, ano-novo, mas a 
chegada de Papai Noel se mostrou uma opção interessante. O Natal é a principal data do varejo, 
por isso nosso interesse no evento", esclarece.  
 
O professor do Ibmec/RJ, Celso Sartori, lembra que estas campanhas têm como objetivo 
estabelecer uma conexão emocional com o consumidor. "A marca deseja se mostrar presente na 
vida da população e fazer uma associação positiva", avalia.  
 



Canções natalinas também são uma forma de se comunicar com o consumidor. A Leader 
Magazine, rede varejista carioca, usa há seis anos em suas campanhas o jingle "Já é Natal na 
Leader Magazine", que caiu no gosto popular. Carlos Alberto Corrêa, diretor superintendente da 
Leader, lembra que, no ano passado, a falta do jingle causou mal-estar entre consumidores e até 
funcionários.  
 
"Procuramos começar a campanha de Natal cedo e o jingle, que existe há seis anos, é o ponto de 
partida. No ano passado, não usamos no início da campanha e foi uma chuva de reclamações de 
clientes e funcionários. Depois que começamos a adiantar a campanha de Natal para o início de 
novembro, todo mundo nos seguiu: shoppings e outras lojas já colocam sua decoração e 
campanhas de Natal depois do dia 15", afirma.  
 
Além do jingle, neste ano, outdoors, bancas de jornais e mobiliários urbanos em vias de grandes 
fluxos foram ornados com 50 mil luzes e toda a comunicação é feita com as cores tradicionais do 
Natal: vermelho e verde. "Quando estávamos planejando a campanha, surgiram muitas idéias, 
como o uso de dourado ou fazer um Natal futurista, mas Natal é tradição. Por isso, usamos cores 
como vermelho e verde, nas vitrines e toda a comunicação. O varejo mistura o institucional com o 
promocional nesta época do ano", explica Corrêa.  
 
Em Curitiba, o banco HSBC inova, ao mesmo tempo que mantém uma tradição de 21 anos, 
iniciada pelo Banco Bamerindus, que foi incorporado pela instituição multinacional. A abertura das 
festividades de Natal na capital paranaense é a apresentação do coral formado por crianças da 
comunidade, que se apresentam nas janelas do Edifício Avenida, sede do banco. Somente 200 
crianças são escolhidas, das 850 candidatas que se inscrevem anualmente.  
 
Glen Valente, diretor de marketing do HSBC lembra que o direito de realização do evento foi 
adquirido após a incorporação do Bamerindus. A mudança foi a conexão com projetos de 
responsabilidade social. "Das 200 crianças, 40 são selecionadas para formar o coral base, treinado 
ao longo do ano, vindas de comunidades carentes da cidade. Toda a campanha de marketing do 
HSBC para o Natal é feita a partir das apresentações do coral. É nosso presente para a 
comunidade", lembra.  
 
Mas o professor Sartori alerta para o risco de desapontar os consumidores. "As pessoas esperam 
que grandes empresas realizem grandes eventos, que mostram a força da marca. Outro ponto é 
manter a regularidade dos eventos, gerando expectativa e ficando na lembrança dos 
consumidores", avalia. 
 
Símbolos do Natal fazem sucesso em campanhas  
A lenda de São Nicolau diz que ele nasceu na Turquia em 270 d.C. Canonizado no século 5, sua 
festa era marcada pela troca de presentes e ajuda aos necessitados, daí a associação com Natal e 
nascimento de Cristo. O santo é considerado a primeira imagem de Papai Noel, e até hoje é 
cultuado em muitos países europeus.  
 
Nos anos 30, a Coca-Cola desenvolveu várias campanhas de Natal até chegar na figura conhecida 
até hoje: um velhinho gorducho, de roupas vermelhas, barbudo e bochechas rosadas. Criado pelo 
ilustrador Haddon Sundblon, em 1931, nascia a imagem moderna do Papai Noel. Até 1964, a 
figura esteve em todas as campanhas da empresa e foi se popularizando mundialmente. Os 
desenhos originais de Haddon Sundblom são valiosas peças do Departamento de Arquivo da Coca-
Cola e alguns deles podem ser vistos no World of Coca-Cola, em Atlanta, sede da empresa nos 
Estados Unidos.  
 
Para o Natal de 2005, a Coca-Cola do Brasil utiliza o tema "Dê o seu melhor", valorizando 
sentimentos como amor, solidariedade e amizade, buscando dar o melhor de si ao próximo.  
 



"Os temas que estampam os rótulos de Coca-Cola neste Natal, juntos, formam tudo aquilo o que 
desejamos às pessoas nesta época do ano, ou seja, um tempo de muita amizade, sonhos, amor e 
paz. Queremos mostrar com a nossa campanha que a magia do Natal está no ato de dar e 
receber um sorriso, alegria e esperança", explica Mônica Horcades, diretora de marketing da 
Coca-Cola do Brasil.  
 
Além da propaganda na TV, até o próximo dia 23, os caminhões da empresa estão circulando 
pelas ruas da região metropolitana do Rio, iluminados com lâmpadas, fazendo shows em algumas 
praças. A ação é uma parceria com a Rio de Janeiro Refrescos, engarrafadora da Coca-Cola para 
os estados do Rio e do Espírito Santo, que também lançou embalagens PET familiares 
promocionais com corpo dourado e rótulos metálicos. 
 
Segundo o professor Celso Sartori, do Ibmec, campanhas como esta fazem a marca mais presente 
ao público. "O Papai Noel surgiu para suprir uma necessidade de atrelar a imagem da empresa à 
data e a caravana é uma forma de transformar o sonho em realidade", conclui. 
 
Outra campanha que foi incorporada às comemorações de Natal da cidade do Rio foi a Árvore de 
Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, patrocinada pela Bradesco Seguros e Previdência, que investe 
cerca de R$ 2,5 milhões no projeto, uma parceria entre a empresa e a Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro, realizada há 10 anos. A novidade para a edição 2005 do evento são as 48 bombas 
instaladas no centro da árvore que jorram jatos d"água até 20 metros de altura. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 dez. 2005, Gerência, p. B-10. 


