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OuísqueBuchanan’s 12 anos
criou, pela primeira vezno
País, umacampanha publicitá-
ria que temo rádio comopon-
to de partida das ações. Aem-
presaprocurou aRádio Eldora-
doe ofereceu patrocínio ao
programaSala dosProfesso-
res, apresentadopelomúsico
DanielDaibem, e que ensina
os ouvintes a escutar omelhor
damúsica, seja jazz, sambaou
black.A campanha, que fica no
ar até junho, usará as aulas
para ensinar aosouvintes os
segredosdo uísque.Umpro-
grama-shownodia 22, no
BourbonStreet, emSãoPaulo,
marcará a ofensiva damarca.

“JogaBonito” é a campanha
mundial que aNike começaa
veicular esta semana– entra
amanhãna internet no site
www.nikefutebol.com–para
demarcar seu terreno naCopa
daAlemanha.O jogador fran-
cêsEric Cantona vai invadir
umestúdio de televisão para
mostrar que o futebol deve ser
jogadode formabonita, com
dribles egols e convocaos bra-
sileirosRonaldinhoGaúcho,
RonaldoeRobinho, o francês
ThierryHenry eo inglêsWay-
neRooneypara umaexibição.
Na internet, haverá partidas
virtuais numaação integrada
de comunicaçãodamarca.
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A Procter & Gamble inicia no
próximomês agressiva campa-
nha publicitária para divulgar
um produto presente nos lares
brasileiros por mais de seis dé-
cadas: a pomada Hipoglós. A
idéiadaempresa,desenhadape-
lanovíssimaagênciadepublici-
dadeMatosGrey,érepetirocli-
ma que marcou uma das mais
bemsucedidasaçõesdemarke-
tingdeprodutos infantis, ocon-
curso bebê Johnson. Só que o
mote, agora, será “Bebê Hipo-
glós – Proteção Para Seu Filho

VirarUmaEstrela!”.
OdiretordeAssuntosCorpo-
rativos da Procter & Gamble
Brasil, Pedro Silva, não escon-
de que, para vender produtos
voltados para bebês, o melhor
caminhoéatingirocoraçãodos
pais, que acham lindos os seus
filhos. E, nisso, a americana
Procter&Gamble, líderdomer-
cadode fraldas –quemovimen-
ta só no Brasil R$ 800 milhões
anuais –, com a marca Pam-
pers, tem experiência. “Os con-
cursos mobilizam os pais e dão

visibilidade para a Hipoglós,
que lidera o mercado de poma-
das para assaduras de bebês.”
A intenção é mobilizar esses
consumidores para que inscre-
vam, a partir demarço, os seus
filhos com idade de até 36 me-
ses. Nove bebês vão participar
das semifinais no programa de
televisão Domingo Legal, do
SBT. Serão três semifinais,
comtrêsbebês.Emcadasemifi-
nal será selecionado um bebê
que participará da grande final
nodia 14demaio,DiadasMães.
No site www.bebehipoglos.
com.br,oconsumidoriráencon-
trar os detalhes da promoção.
A campanha não é diferente de
nenhumadaquelasvoltadaspa-
ra esse público. Os pais, segun-
dodiferentes pesquisas de con-
sumo,estãosempredispostosa
gastar o que for necessário pa-
raoconfortodosbebês.AJohn-
son&Johnsontambémexplora
omote e, agora, até a Unilever,
com o sabão Omo, mostrando
queé legaldeixarascriançasse
sujarem, porque “se sujar faz
bem”.
Cecília Russo, sócia-diretora
daTroianoConsultoriadeMar-
ca,queconduziuoestudo“OPa-
pel das Marcas e dos Persona-
gens no Universo Infantil”, diz
que “marcas, personagens e
brincadeiras fazem parte do
mesmo mundo, ou seja, consu-
mir e brincar caminham jun-
tos”. E, por isso, as agências de

publicidade têm buscado essa
cumplicidade na comunicação
infantil, já que os pais querem
filhos saudáveis e sem traumas
de infância e compram, inde-
pendentemente das classes so-
ciais, tudo o que transmite essa
sensação e os emociona.
Mas Pedro Silva ressalta
que, nesse universo, a compro-
vação de eficácia de produtos é
fundamental na escolha dos
pais e é isso que tem mantido
Hipoglósnasprateleiras.OBra-
sil, aliás, é o único país domun-
do emque amultinacional ven-
de esse produto.
São os hábitos que passam

degeraçãoageraçãoquegaran-
tem às empresas voltadas ao
segmentos manter vendas. Só
que, agora, todas buscam con-
vencer as classesC, D eE – que
têmmais filhos – da importân-
ciadessasmarcasquese torna-
ram ícones e enfrentamhoje as
ações, de preço, dos genéricos.
Só em bicos, chupetas e ma-
madeiras, os pais brasileiros
gastam por ano R$ 350 mi-
lhões. Em papinhas prontas,
são outros R$ 45 milhões, que
fazemaalegriadeempresasco-
moaNestlé.Emfraldas,ogasto
anual chega a R$ 800 milhões,
atiçando o apetite de empresas

como a Procter &Gamble, a
Kimberly-Clark, a Johnson
& Johnson, a Drypers e a
MPC. Tanto melhor que o
consumonoPaísaindaenga-
tinhaetemespaçoparacres-
cer. No Brasil, apenas 28%
dos bebês com idades de ze-
ro a três anos usam fraldas
descartáveis, frente a 60%
naArgentina, 45%noChile e
90%nos EstadosUnidos.
Cecília acredita que uma
dasarmasdapublicidadepa-
ra atingir esse público é o li-
cenciamento de persona-
gensligadosaomundoinfan-
til. Warner Bros, Fox e Dis-
ney estão atentas ao filão e
têmoferecido, todososanos,
novos personagens para se-
duzirascrianças eseuspais.
SegundoCecília, crianças
de 0 a 14 anos representam
quase30%dapopulaçãobra-
sileiraou50milhõesdehabi-
tantes. Mais: “Influenciam
40%doconsumototaldasfa-
mílias e respondempor 60%
da venda de produtos licen-
ciados.”
Nem os bancos fogem da
fórmula que a Procter &
Gamble está recorrendo pa-
ra conquistar seus consumi-
dorescomHipoglós.Alexan-
dreGama,daagênciaNeoga-
ma/BBH, buscou crianças
para dar vida ao conceito
Bradescompleto. Fez suces-
so. ●

Para vender mais pomadas, Procter & Gamble resgata concurso que a Johnson popularizou
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