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SudeSte
“Audiência e credibilidade foram as motivações para escolher a 
Globo. Não tínhamos ideia do quanto essa parceria nos ajudaria na 
expansão quando iniciamos as veiculações”

Sul
“Obtivemos um crescimento médio de 60% nas vendas no varejo 
em nossa nova loja, além de maior alcance de clientes, fixação de 
marca e a divulgação da qualidade dos nossos produtos, estrutura e 
atendimento”

NordeSte
“A Globo consegue atingir com maestria a grande massa 
populacional, gerando resultados imediatos”

CeNtro-oeSte
“A força da TV aberta é incomparável quando se pensa em alto 
alcance, em uma abordagem massificada. E nesse caso é impossível 
deixar de incluir a Globo”

Norte
“A campanha nos trouxe credibilidade e aumentou a confiança que 
os clientes tinham em nós”

INterNaCIoNal
“Nosso objetivo é duplo: estimular o consumo da cerveja Cerpa e, 
ao mesmo tempo, novas negociações comerciais e a formação de 
parcerias que possam ampliar o nosso acesso a mercados no exterior”
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Investir em publicidade nas emissoras da Globo 
rende bons negócios para empresas de todo o Brasil 
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Esta edição especial do Bip reúne as histórias de 
120 empresas anunciantes que veicularam as 
suas campanhas publicitárias nas emissoras da 
Globo em todo o Brasil.

As necessidades de comunicação eram diferen-
tes, assim como o os setores e mercados em 
que atuavam e o tamanho da verba de que dis-
punham para investir em publicidade, mas todas 
as empresas anunciantes encontraram na pro-
gramação da Globo uma solução eficiente para a 
sua comunicação publicitária.

Promoções, inaugurações, diferenciais de produ-
tos, serviços, condições de pagamento, novas 
marcas, marcas tradicionais renovadas. Os desa-
fios eram múltiplos, algumas vezes demandavam 
respostas urgentes e precisas. Em parceria com 
suas agências de publicidade e o atendimento 
comercial das emissoras Globo, as empresas 
anunciantes sempre chegaram a bons resultados.

Confira nas páginas seguintes e conheça você 
também a força de comunicação das emissoras 
da Globo.
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Minas Gerais
Emissora:  Globo Minas Gerais  09Anunciante:  Santa Cruz Acabamentos

Emissora:  TV Integração Uberaba 11Anunciante  Casa do Chocolate

Emissora:  EPTV Sul de Minas 16Anunciante:  Instituto Gammon

Emissora:  Inter TV Grande Minas 18Anunciante:  Drogaria Minas-Brasil

Emissora:  Inter TV dos Vales 21Anunciante:  Montbros Construtora

Emissora:  TV Integração Araxá 24Anunciante:  Duarte Enxovais

Emissora:  TV Integração Ituiutaba 33Anunciante:  Móveis Ideal

Emissora:  TV Integração Juiz de Fora 35Anunciante:  Santa Cruz Shopping

Emissora:   TV Integração Uberlândia 
e Uberaba 36

Anunciante:  Dentista do Povo

Rio de Janeiro
Emissora:  Globo Rio de Janeiro 08Anunciante:  Neutrox

Emissora:  TV Rio Sul 12Anunciante:  Aldeia das Águas Park Resort

Emissora:  Inter TV Serra+Mar 25Anunciante:  Bramil Supermercados

Emissora:  Inter TV Planície 29Anunciante:  RadMed

Emissora:  Inter TV Alto Litoral 34Anunciante:  Casa do Pedreiro

Espírito Santo
Emissora: TV Gazeta Noroeste 14Anunciante:  ESFA

Emissora:  TV Gazeta Norte 19Anunciante: Unimed Norte Capixaba

Emissora:  TV Gazeta 28Anunciante:  Sicoob ES

Emissora:  TV Gazeta Sul 32Anunciante:  Sorvetes Paletitas

São Paulo
Emissora:  Globo São Paulo  07Anunciante:  Crefi sa

Emissora:   TV TEM Bauru 
10Anunciante:  Supermercados Avenida

Emissora:  TV Fronteira 
13Anunciante:  Dromo Tecidos

Emissora: TV Tribuna 15Anunciante: Plano Angelus

Emissora:  TV Diário 17Anunciante: Rede FlexPé Calçados

Emissora: Vanguarda S. J. dos Campos 20Anunciante: Mobile Top

Emissora:  TV TEM Itapetininga 22Anunciante:  Nutrien

Emissora:  EPTV Central 23Anunciante:  Supermercados Palomax

Emissora:  EPTV Campinas 26Anunciante:  Nissan Dahruj

Emissora:  TV TEM Sorocaba 27Anunciante:  Fabrispuma

Emissora:  Vanguarda Taubaté 30Anunciante:  Lojas Teddy

Emissora:  TV TEM S. J. do Rio Preto 31Anunciante: Arco Íris

Emissora:  EPTV Ribeirão 37Anunciante:  Sonorama Baby

Minas Gerais
Emissora:  Globo Minas Gerais  09Anunciante:  Santa Cruz Acabamentos

Emissora:  TV Integração Uberaba 11Anunciante  Casa do Chocolate

Emissora:  EPTV Sul de Minas 
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“Anunciar na Globo reforça a credibilidade da nossa 

marca”, declara Leila Pereira, presidente da Crefisa. Se-

gundo ela, a empresa aumentou muito o seu share de 

mercado nos últimos anos e, em 2017, não foi diferente. 

“Tivemos um ano de crescimento e inovação, em virtu-

de do lançamento de produtos”, detalha.

As bases do planejamento de mídia na Globo foram 

os patrocínios e os investimentos na programação 

para apresentar as novidades da empresa. A Crefisa 

é patrocinadora do Jornal Nacional, Globo Repórter e 

Encontro, todos em mercado nacional, além de outros 

programas em diversos mercados locais. Também as-

sociou sua marca ao projeto de Carnaval. Nesse caso, 

além de colocar o nome da empresa em evidência du-

rante o evento, destacou-se pela alta carga de mídia 

pré e pós-evento.

“Audiência e credibilidade foram as motivações para 

escolher a emissora”, diz Leila, enfatizando que os 

resultados obtidos foram surpreendentes. “Não tínha-

mos ideia do quanto essa parceria nos ajudaria na ex-

pansão quando iniciamos as veiculações. Mas as liga-

ções ao nosso call center, por exemplo, triplicaram”, 

comemora. A conta da Crefisa é atendida pela agência 

Panda, responsável por toda a parte de planejamento, 

criação e execução das campanhas.

Presente em todo o país, a Crefisa mantém hoje mais 

de mil pontos de atendimento preparados para rece-

ber os clientes interessados em empréstimos.

Ao comentar a repercussão que obtém com a Globo, 

Leila destaca que a resposta do público é sempre po-

sitiva. “As ofertas e as novas informações chegam aos 

clientes de forma rápida e assertiva”, comenta, lem-

brando que com as ações on e off-line, realizadas de 

forma integrada, a marca está presente em todos os 

momentos da vida do cliente.

PARCERIA COM A GLOBO 
AJUDA NA DIVULGAÇÃO 
DE PRODUTOS E 
FORTALECIMENTO DA MARCA
“AUDiênCiA E CrEDibiliDADE fOrAm AS 
mOtivAçõES pArA ESCOlhEr A EmiSSOrA”, 
AfirmA AnUnCiAntE

“Anunciar na Globo reforça a 
credibilidade da nossa marca”
Leila, da Crefisa

SETOR: Financeiro
OBJETIVO: Fortalecimento da marca e divulgação 
dos produtos
MERCADO: Nacional
SOLUÇÃO: Patrocínios e mídia na programação
RESULTADO: Fortalecimento da marca e crescimento

SÃO PAULO
Crefisa
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A Neutrox escolheu patrocinar o Projeto Curta Praia da 

Globo em 2018 porque ele combina com o posiciona-

mento da marca: curtir as boas coisas da vida nas praias 

do Rio de Janeiro, por meio de atividades gratuitas espor-

tivas e musicais nos finais de semana, como explica Lara 

Costa Ferreira, gerente de marketing da Neutrox. Pesou 

também na decisão da empresa o fato de ter planos de 

realizar ativações no verão, nas praias do Rio.

“Neutrox é uma marca brasileira, pioneira em condiciona-

mento capilar desde 1974, que valoriza as coisas boas da 

vida e a prática de esportes como o surfe, por exemplo”, 

diz Lara. 

Totalmente gratuito, o Projeto Curta Praia da Globo Rio 

existe há cinco anos e oferece atividades esportivas e de 

qualidade de vida para pessoas de todas as idades, como 

yoga, treinos funcionais, oficinas de surf, futebol, futevôlei 

e vôlei, alongamento e Zumba, além de muitas atrações 

musicais. O Curta Praia também disponibiliza cadeiras an-

fíbias, que facilitam o banho de mar para pessoas com 

deficiência, e contam com caminho acessível até a areia, 

espaço destinado às cadeiras de rodas e assistência de 

um grupo de fisioterapeutas. 

“Decidimos pelo patrocínio com a Globo, pois Neutrox 

busca apoiar esse tipo de evento na praia, com esportes 

ao ar livre para toda a família. Por acontecer no verão e em 

uma cidade que é importante para a marca, o patrocínio 

fez sentido para ambos os lados”, diz Lara. 

A agência V3A foi a responsável pelas ativações variadas 

em diversas praias, como entregas de amostras, salão de 

hidratação capilar Neutrox e sessões de autógrafos com 

surfistas patrocinados pela empresa. Também foram ins-

talados chuveiros, permitindo às pessoas o cuidado que 

precisam com os cabelos na praia.

A repercussão, segundo ela, foi positiva. “Incentivar as 

pessoas a curtirem a vida na praia vai totalmente ao  en-

contro com o posicionamento da marca”, explica. “Neu-

trox valoriza diversão e atividades para toda família e sabe 

da importância desses momentos ao ar livre, sem des-

cuidar dos cabelos. O Curta Praia ajudou a marca a se 

conectar ainda mais com o ambiente de praia, saúde e 

esportes”.

PROJETO DA GLOBO NO RIO COMBINA COM 
POSICIONAMENTO DA MARCA
EvEntO OfErECE AtiviDADES ESpOrtivAS E DE qUAliDADE DE viDA E pErmitE  
fOrtE AtivAçãO

SETOR: Condicionamento capilar
MERCADO: Rio de Janeiro 
OBJETIVO: Ativação de marca
SOLUÇÃO: Patrocínio de projeto na Globo 
RESULTADO: Forte conexão da marca nas praias 
do Rio

“O patrocínio fez sentido para ambos os lados”
Lara, da Neutrox

RIO DE JANEIRO
Neutrox
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“Promover e consolidar a marca como uma das maiores 

no ramo de acabamentos para construção civil em Minas 

Gerais é o objetivo que a Santa Cruz Acabamentos esta-

beleceu e no qual vem trabalhando para atingir. E a Globo, 

pela sua credibilidade e alcance, tem sido nossa grande 

aliada nessa conquista”, conta Adair Rezende, presidente 

da empresa.

A Santa Cruz tem um calendário anual de varejo com ofertas 

temáticas e alguns momentos de grande esforço de ven-

das, como a liquidação no primeiro semestre, o aniversário e 

a Black Days na segunda metade do ano. De acordo com a 

empresa, além da necessidade de manter a visibilidade e a 

presença de marca, o objetivo de superar as metas de ven-

das nesses períodos combinou com a audiência e o alcance 

proporcionados pela programação da Globo.

Com foco num perfil adulto das classes A, B e C, em 2017 

a empresa investiu numa programação que engloba jorna-

lismo, programas de entretenimento, esportes e novelas. 

Definiu-se um mix de programas com grandes audiências 

combinados com uma programação diurna que permitiu 

frequência elevada. A Filadélfia é a agência responsável 

pela conta. “O planejamento que contempla toda a estra-

tégia de mídia e ações de marketing de janeiro a dezem-

bro é definido no início do ano”, relata Letícia Rezende, 

diretora comercial da anunciante. Todo o investimento em 

publicidade em TV da Santa Cruz é reservado à Globo.

A avaliação da empresa é que em 2017 os resultados 

foram excelentes, sobretudo nos grandes momentos de 

vendas, nos quais todas as metas foram superadas com 

a loja repleta de clientes. Para o diretor executivo da San-

ta Cruz, Ronaldo Garcia, a expectativa de resultado nas 

campanhas na Globo é sempre totalmente atendida. “A 

reação aos anúncios é imediata, impacta todos os nossos 

canais de comunicação, provoca um crescimento de 15% 

a 20% de público na loja e a taxa de conversão de vendas 

aumenta.” A repercussão das campanhas tem ainda um 

efeito residual. Depois do encerramento, os consumidores 

continuam procurando a loja pelas ofertas anunciadas. 

Em agosto de 2018 a Santa Cruz Acabamentos completa 

56 anos. A única sede, em Belo Horizonte, tem 15 mil me-

tros quadrados. No total, são 475 colaboradores diretos e 

mais 70 indiretos.

PARCERIA COM A GLOBO AJUDA A SUPERAR  
METAS DE VENDAS
AnUnCiAntE invEStiU Em prOgrAmAçãO qUE EnglObA jOrnAliSmO,  
prOgrAmAS DE EntrEtEnimEntO, ESpOrtES E nOvElAS

“A Globo, pela sua credibilidade e alcance, 
tem sido nossa grande aliada”
Adair, da Santa Cruz Acabamentos 

MINAS GERAIS
Santa Cruz Acabamentos

SETOR: Materiais de construção e acabamento
MERCADO: Belo Horizonte
OBJETIVO: Promover e consolidar marca
SOLUÇÃO: Mídia em toda a programação, o ano 
inteiro na Globo
RESULTADO: Metas superadas e loja repleta de 
clientes
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Anunciante da TV TEM Bauru desde janeiro de 2008, na 

qual concentra a totalidade dos seus investimentos publi-

citários em TV, os Supermercados Avenida comemoram 

bons resultados em decorrência da parceria. “Todo o in-

vestimento e estratégias de mídias nos trouxeram resulta-

dos superpositivos, cobrindo nove cidades, onde temos 

17 filiais”, explica o diretor comercial da empresa, João An-

tônio Binato Júnior, o Kiko Binato. “Concluímos que 2017 

foi um ano de oportunidades e inovações para o varejo 

que acreditou nas parcerias com fornecedores e apoio 

da mídia, mesmo com toda a dificuldade que a economia 

atravessa.” 

Atendido pela agência Quest Comunicação Total, os Su-

permercados Avenida realizaram em 2017, para comemo-

rar os seus 70 anos de fundação, um trabalho de reconhe-

cimento da marca, com filmes mais institucionais, voltados 

para a família, com o objetivo de aproximar o cliente e fide-

lizá-lo. Num segundo momento, o objetivo era atrair clien-

tes com a divulgação de ofertas exclusivas, criando uma 

imagem de melhores preços com qualidade e variedade. 

“Criamos estratégias com foco promocional com prêmios 

e divulgação de ofertas mais agressivas e pontuais, aten-

dendo a uma necessidade mais voltada aos nossos clien-

tes”, diz Kiko. “Nosso objetivo era direcionar a comunica-

ção a um perfil mais amplo de telespectadores, criando um 

hábito de presença na programação da TV TEM e fazendo 

com que o cliente dos Supermercados Avenida avalie as 

ofertas divulgadas para realizar suas compras.”

O anunciante desenvolve campanhas semanais, com 

maior concentração no início do mês e finais de semana, 

em programas com foco jornalístico e de entretenimen-

to regional. Também patrocina o Caldeirão do Huck. “Os 

índices de audiência, a área de abrangência e a diversi-

dade na programação da TV TEM nos permitiu associar 

a nossa marca aos mais variados públicos e, com isso, 

nos tornar uma referência regional no setor de supermer-

cados”, diz Kiko.

A história da Rede de Supermercados Avenida começou 

em 1947, com Durvalino Binato, já falecido, atuando no 

comércio de gêneros alimentícios, ferramentas, louças e 

miudezas em geral. Hoje, são 21 filiais, com a previsão de 

inaugurar mais uma, em Lins.

CAMPANhAS CONCENTRADAS NA TV TEM PERMITEM A 
SUPERMERCADO TORNAR-SE REFERêNCIA REGIONAL
AnUnCiAntE mAntém pArCEriA DESDE 2008 COm A EmiSSOrA, nA qUAl COnCEntrA  
tODA A SUA vErbA pUbliCitáriA pArA tv

“Todo o investimento e estratégias de mídias 
nos trouxeram resultados superpositivos”
Kiko Binato, do Supermercados Avenida

SÃO PAULO
Supermercados Avenida

SETOR: Supermercado
MERCADO: Bauru e região 
OBJETIVO: Comemorar 70 anos de fundação 
SOLUÇÃO: Campanhas semanais em telejornais e 
programas regionais de entretenimento
RESULTADOS: “Superpositivos”
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A Casa do Chocolate, como explica seu diretor, João 

dos Reis de Souza, investiu pela primeira em publicida-

de em TV no começo do ano passado, escolhendo a 

TV Integração Uberaba como parceira para divulgar a 

edição inicial da feira de chocolates da cidade.

“O retorno foi surpreendente”, informa ele. “A feira foi 

sucesso total. Alcançamos nossos objetivos planeja-

dos, atraindo muita gente e gerando grande impacto, 

tanto que nossa marca e o nome de Uberaba tiveram 

repercussão nacional, com a nossa conquista para o 

Livro dos Recordes no programa Mais Você, trazendo 

e agregando credibilidade para fazermos agora a 2ª Ex-

pocolate neste ano de 2018.”

A Doubly Propaganda e Marketing, responsável pelo 

atendimento publicitário ao anunciante, propôs um 

planejamento de mídia com chamadas de público em 

ampla programação e também matérias publicitárias no 

G1 Triângulo. Toda a verba publicitária do anunciante 

para o meio TV foi reservada à programação da Globo.

“A campanha fortaleceu a imagem e a credibilidade da 

Expocolate e da Casa do Chocolate perante o mercado 

consumidor, aumentando não só a nossa visibilidade, 

mas principalmente a confiança que nossos fornecedo-

res e consumidores depositam em nós”, diz João. “O 

impacto também foi positivo nas nossas vendas e base 

de clientes.”

O sucesso da iniciativa ajudou a empresa a inaugurar 

em março a terceira maior loja de chocolate do mundo 

e a maior da América Latina, com 2.600 metros quadra-

dos de showroom, transformando a Casa do Chocolate 

em projeto de franquia. O outro desafio do ano é am-

pliar o sucesso da Expocolate.

A empresa foi fundada em janeiro de 2004, tem duas 

lojas em Uberaba e uma em Uberlândia, 75 funcionários 

diretos nas lojas e mais 40 na Expocolate.

TV INTEGRAÇÃO É 
PEÇA IMPORTANTE NA 
DIVULGAÇÃO DE FEIRA  
DE ChOCOLATE
AnUnCiAntE ExpErimEntOU tv pElA primEirA 
vEz E COnSEgUiU SUCESSO ElEvADO

“A campanha fortaleceu a imagem e a credibilidade 
da Expocolate e da Casa do Chocolate”
João, da Casa do Chocolate

MINAS GERAIS
Casa do Chocolate

SETOR: Doces e confeitarias
MERCADO: Uberaba
OBJETIVO: Divulgar feira 
SOLUÇÃO: Mídia em toda a programação da 
Globo 
RESULTADO: Consumidores atraído, credibilidade 
e grande impacto para a marca
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“Ao longo da nossa parceria, percebemos o quão im-

portante é anunciar na TV Rio Sul. O retorno é sem-

pre imediato”, afirma Walter Gama Terra, empresário 

e idealizador do Aldeia das Águas Park Resort. Ele é 

parceiro da emissora há mais de 20 anos, sempre en-

fatizando aos seus associados e visitantes na progra-

mação da Globo a certeza de que o Aldeia das Águas 

oferece a melhor opção de lazer e entretenimento para 

toda a família no estado do Rio.

Walter associa em seu planejamento de mídia vários 

formatos para fortalecer a marca da sua empresa: fil-

mes nos intervalos de programas nacionais e regio-

nais, datas promocionais e ações de merchandising 

no Plugue, além de informes publicitários no G1. “A 

ênfase é em campanhas institucionais para fortalecer 

a nossa marca”, diz Walter. A totalidade da sua verba 

publicitária é reservada à emissora.

“O Aldeia anuncia desde a sua implantação na TV Rio 

Sul, promovendo a comercialização de títulos. Esse 

foi o primeiro grande resultado: conseguimos ter uma 

grande venda. Outras ações foram feitas quando pas-

samos de clube a parque aquático, com reposiciona-

mento de marca e troca de nome. Fizemos uma forte 

campanha que mantemos até hoje através de anún-

cios e patrocínios institucionais em datas comemorati-

vas. Acreditamos que a TV é o melhor canal para nos 

comunicarmos com nossos associados e visitantes 

com credibilidade e seriedade.” 

O Aldeia das Águas Park Resort é o maior complexo 

de lazer e hotelaria do estado do Rio. 

PARCERIA COM 
PROGRAMAÇÃO DA GLOBO 
JÁ DURA 20 ANOS
AnUnCiAntE ASSOCiA Em SEU plAnEjAmEntO 
DE míDiA váriOS fOrmAtOS pArA fOrtAlECEr 
A mArCA DA SUA EmprESA

RIO DE JANEIRO
Aldeia das Águas Park Resort

“O retorno é sempre imediato”
Walter, do Aldeia das Águas Park Resort

SETOR: Resort
MERCADO: Sul do Rio
OBJETIVO: Posicionar marca
SOLUÇÃO: Mídia na programação, patrocínios, 
datas promocionais e merchandising na Globo
RESULTADO: Retorno imediato de público
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Em novembro de 2017, depois de sete anos ausen-

te, a Dromo Tecidos voltou a divulgar seus produtos 

e serviços na TV Fronteira. O objetivo, explica David F. 

Biscassi, proprietário da empresa, era divulgar e for-

talecer a sua marca em Presidente Prudente e região, 

buscando na programação da Globo conquistar novos 

clientes e, com isso, multiplicar o faturamento.

Para tanto, foi concebida campanha mostrando o 

ambiente da loja, seus produtos, com estoques re-

novados. Os filmes da campanha, de 15 segundos 

de duração, foram inseridos em programas como 

Bom Dia Fronteira, Mais Você, SPTV 1ª Edição, Vale 

a Pena Ver de Novo e É de Casa e destacavam o 

conceito de uma nova Dromo, que renovou para me-

lhorar, mostrando a variedade de produtos comer-

cializados. Toda a verba para publicidade em TV foi 

confiada à TV Fronteira.

Segundo David, os resultados foram excelentes, com 

acréscimo no faturamento entre 10% e 15% nos dois 

primeiros meses, chegando a 16% em janeiro. “Voltar 

a anunciar na TV Fronteira nos projetou a um patamar 

de crescimento surpreendente para o momento da 

economia. Estamos muito satisfeitos com os investi-

mentos.”

A Dromo Tecidos comercializa produtos do ramo têxtil, 

de cama, mesa, banho e decoração, destacando-se 

pela qualidade e tradição no bom atendimento.

“VOLTAR A ANUNCIAR NA TV FRONTEIRA NOS PROJETOU  
A UM PATAMAR DE CRESCIMENTO SURPREENDENTE”
CAmpAnhA fOi inSEriDA nOS intErvAlOS DE Bom Dia Fronteira, mais Você, sPtV 1ª eDição, 
Vale a Pena Ver De noVo E É De casa

SÃO PAULO
Dromo Tecidos

“Estamos muito satisfeitos com os investimentos”
David, da Dromo Tecidos

SETOR: Tecidos e enxovais 
MERCADO: Presidente Prudente e região
OBJETIVO: Atrair consumidores e alavancar 
vendas
SOLUÇÃO: Mídia pela manhã e à tarde na Globo 
RESULTADO: Crescimento de até 16%
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“O alcance com a mídia na TV Gazeta Noroeste nos trou-

xe 20% a mais de prospects do que o ano passado”, 

comemora Caetano Silva, assessor de comunicação, 

integração e marketing da ESFA, Escola Superior São 

Francisco de Assis. 

Entre outubro e novembro de 2017, a instituição de en-

sino inovou em sua comunicação, visando fortalecer sua 

marca no período pré-vestibular, para alcançar o maior 

número de pessoas do público-alvo. Há muito tempo 

sem investir na TV e com o hábito de concentrar sua ver-

ba em outras mídias, como rádio e outdoor, a ESFA foi 

apresentada a uma série de argumentações técnicas so-

bre impacto, alcance, cobertura e diferenciais da TV Ga-

zeta, que resultariam em maior visibilidade e força para a 

marca. “Voltar a se fazer presente na mídia televisiva foi 

uma conquista satisfatória em todos os sentidos para a 

ESFA. O alcance, os resultados, a interação com o nos-

so público diretamente em suas residências nos tornam 

privilegiados”, diz Caetano. Toda a verba publicitária do 

anunciante para o meio TV foi confiada à TV Gazeta.

No planejamento de mídia, uma programação variada, 

abrangendo um mix de programas com base no per-

fil do público-alvo: ESTV 1ª e 2ª Edições, Vídeo Show, 

Malhação, Caldeirão do Huck, Em Movimento e Esporte 

Espetacular. O filme, de caráter institucional, mostrava a 

estrutura física e de ensino da ESFA, destacando os cur-

sos oferecidos pela escola.

A instituição é vinculada ao Sesebe, Serviço Social Edu-

cacional Beneficente, da Ordem dos Frades Capuchi-

nhos, e vem atuando na educação no município de San-

ta Teresa há mais de um século. Suas primeiras ações 

datam de 1901.

Em 1998, foi criada a Escola de Ensino Superior e im-

plantados cursos de graduação na área de educação, 

saúde e meio ambiente. Atualmente são sete cursos em 

funcionamento, além dos de pós-graduação. Cursos 

técnicos também foram implantados, com o objetivo de 

formar profissionais qualificados para atender as deman-

das do mercado de trabalho.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO ANUNCIA NA TV GAZETA E 
CONQUISTA 20% A MAIS DE PROSPECTS
AnUnCiAntE inOvOU Em SUA COmUniCAçãO, viSAnDO fOrtAlECEr A mArCA  
nO pEríODO pré-vEStibUlAr

“O alcance, os resultados, a interação 
com o nosso público diretamente em suas 
residências nos tornam privilegiados”
Caetano, da ESFA

ESPÍRITO SANTO
ESFA

SETOR: Ensino
MERCADO: Vitória, norte e noroeste do estado
OBJETIVO: Fortalecer marca e atingir público-alvo
SOLUÇÃO: Mídia diversificada na Globo 
RESULTADO: 20% mais prospects
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O Plano Angelus, como explica seu diretor, Jefferson Mar-

tins Marques Filho, é uma empresa familiar que há mais 

de dez anos atende seus associados com planos funerá-

rios, assistência funeral completa 24 horas e uma rede de 

conveniados que garante muitos benefícios.

Para divulgar seus produtos e serviços, a empresa anun-

cia ininterruptamente na TV Tribuna desde novembro de 

2016, visando o fortalecimento da marca e maior aproxi-

mação com o público-alvo. “Anunciar na TV Tribuna ga-

rantiu mais credibilidade ao Plano Angelus e, aliado a ou-

tros esforços, trouxe e ainda traz um aumento consistente 

no nosso número de associados”, diz Jefferson. “A asso-

ciação da nossa marca com a imagem de cuidado que 

nossas campanhas transmitem foi imediatamente perce-

bida pelos nossos associados e novos clientes. Notamos 

uma mudança na percepção da marca, principalmente 

dos novos clientes. Em decorrência dos bons resultados 

obtidos desde o início da relação com a TV Tribuna, am-

pliamos os nossos investimentos em publicidade, que es-

tão concentrados na programação da emissora.” 

O plano de mídia desenhado pela Acesso Livre Propa-

ganda combinou patrocínio e comerciais institucionais em 

programas predominantemente locais de maior afinidade 

com o público-alvo pela manhã e nos finais de semana: 

Bom Dia Praça, Bom Dia Brasil, Mais Você, Bem Estar, 

Praça TV 1ª Edição, Rota do Sol, Globo Rural e The Voice 

Kids. “É a programação adequada à minha verba. Esta-

mos muito satisfeitos com os resultados, pois consegui-

mos atingir um grande público com uma mensagem que 

desmistifica o plano funerário, transmitindo uma imagem 

de cuidado com o nosso associado, o lema principal do 

Plano Angelus”, afirma Jefferson. Toda a verba em TV da 

anunciante foi confiada à TV Tribuna.

Com investimentos volumosos em novas unidades e rede 

de atendimento, a empresa se orgulha do crescimento no 

Vale do Ribeira, tornando-se referência na qualidade dos 

serviços prestados e no cuidado e comprometimento de 

sua equipe com os associados.

MÍDIA CONCENTRADA NA 
TV TRIBUNA GARANTE 
RECONhECIMENTO DE 
PLANO FUNERÁRIO
AnUnCiAntE vEiCUlA SUAS CAmpAnhAS pElA 
mAnhã E nOS finAiS DE SEmAnA

SÃO PAULO
Plano Angelus

“Anunciar na TV Tribuna garantiu mais 
credibilidade ao Plano Angelus”
Jefferson, do Plano Angelus

SETOR: Plano funerário
MERCADO: Santos e região
OBJETIVO: Fortalecer marca e se aproximar mais 
do público-alvo
SOLUÇÃO: Mídia pela manhã e finais de semana 
na Globo
RESULTADO: Reconhecimento da marca e mais 
associados
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As campanhas de vídeos Educação e Carreira e Ves-

tibular, da EPTV Sul de Minas, com mensagens sobre 

a importância da educação e incentivo ao aprendiza-

do de um segundo idioma, despertaram o interesse 

e a parceria do Instituto Presbiteriano Gammon, inte-

ressado em se comunicar de forma eficiente com o 

público, como explica o diretor-geral da instituição de 

ensino, Alysson Massote Carvalho.

Segundo ele, a assinatura das campanhas de vídeo 

da EPTV reforçou a marca do Gammon ao destacar 

informações importantes. “Nas campanhas que es-

tão no ar na emissora, as mensagens vão ao encon-

tro da nossa missão. É uma estratégia para incentivar 

e reforçar valores essenciais através de um conteúdo 

que desperte o público sobre a relevância da educa-

ção”, diz Alysson.

Os dois vídeos selecionados pelo Gammon refletem 

os projetos que são aplicados no colégio centenário, 

que oferece intercâmbio para os adolescentes estu-

darem nos Estados Unidos. “Buscamos qualidade de 

ensino pautada na excelência. Nossos valores fazem 

parte do cotidiano, sendo incentivados diariamente 

dentro e fora da escola e nas ações de comunicação 

junto à EPTV”, diz Alysson.

O gerente de relações institucionais e marketing do 

Gammon, Diego Nascimento, detalha que as cam-

panhas de vídeo são veiculadas quase todos os dias 

nos intervalos do Jornal da EPTV desde o final de 

2016. “Nossa parceria tem sido um sucesso, pois 

entendemos que devemos estar aliados a outros par-

ceiros que possuem credibilidade e respeito conheci-

dos, assim como no Instituto Presbiteriano Gammon, 

que tem sua história pautada na seriedade. A reper-

cussão das campanhas entre os públicos interno e 

externo, bem como nas cidades da região, tem sido 

muito positiva”, diz ele.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
ESTIMULA APRENDIZADO 
COM CAMPANhAS DE VÍDEO
rEpErCUSSãO DAS CAmpAnhAS tEm SiDO 
mUitO pOSitivA, Diz AnUnCiAntE

“Nossa parceria tem sido um sucesso”
Alysson, do Instituto Presbiteriano Gammon

MINAS GERAIS
Instituto Gammon

SETOR: Ensino
MERCADO: Sul de Minas
OBJETIVO: Estimular aprendizado
SOLUÇÃO: Campanhas de vídeo da EPTV
RESULTADO: Reforço de marca
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Ao concentrar a totalidade dos seus investimentos em 

publicidade na programação da Globo no final do ano 

passado, a Rede FlexPé visava fixar-se na mente dos 

consumidores no momento da escolha dos presentes 

de fim de ano. “O desafio era imenso, ainda mais por 

conta da forte concorrência local, inclusive porque es-

távamos em processo de migração do posicionamen-

to da Rede, de itens do dia a dia para também ser uma 

opção para presentear nas datas especiais, como o 

Natal”, explica Felipe Almeida, da área de planejamen-

to da FlexPé Calçados.

A despeito da complexidade do desafio, os resultados 

foram atingidos, garante ele. “O melhor resultado foi 

termos ‘batido a cota’. Para nós, esse é um grande 

desafio, tendo em vista o valor versus toda a estrutura 

para gerá-lo. Conseguimos, e esse é o excelente resul-

tado que gostaríamos de dividir.”

A Rede FlexPé Calçados assinou a partir de setem-

bro de 2017 o patrocínio local do Caldeirão do Huck 

e também pulverizou a inserção de filmes de elevada 

qualidade, criados pela agência macrobrasil.com, em 

telejornais de impacto e relevância, como o Bom Dia 

Praça, Praça TV 1ª e 2ª Edições e programas nos finais 

de semana.

A Rede FlexPé Calçados oferece o que há de melhor 

em calçados e acessórios, além de facilidades, como 

o crediário próprio. Está presente no mercado desde 

1976 e conta atualmente com oito lojas em Mogi das 

Cruzes, Suzano e Arujá, três das principais cidades da 

região do Alto Tietê.

VERBA 100% CONCENTRADA NA TV DIÁRIO GARANTE 
ATINGIMENTO DE METAS DE VENDAS
“O DESAfiO ErA imEnSO, AinDA mAiS pOr COntA DA fOrtE COnCOrrênCiA lOCAl”,  
lEmbrA O AnUnCiAntE

SÃO PAULO
Rede FlexPé Calçados

“O melhor resultado foi termos ‘batido a cota’”
Felipe, da Rede FlexPé Calçados

SETOR: Varejo
MERCADO: Mogi das Cruzes e região
OBJETIVO: Fixar marca
SOLUÇÃO: Patrocínio local do Caldeirão do Huck 
e mídia em telejornais e nos finais de semana
RESULTADO: Metas de vendas atingidas
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A Drogaria Minas-Brasil, a maior rede de drogarias 

do norte de Minas, foi uma das primeiras clientes da 

Inter TV Grande Minas. Neste ano, desde janeiro, a 

anunciante comemora na emissora seis décadas de 

fundação. A campanha se estenderá até dezembro. 

“Queremos levar nossas campanhas promocionais e 

institucionais a todas as 134 cidades cobertas pela 

emissora, promovendo a marca e ampliando seu 

alcance”, explica Leandro Ivan Guedes, diretor co-

mercial da Minas-Brasil. 

Segundo ele, a campanha vem sendo um sucesso. 

“Através da programação da Globo, podemos com-

partilhar com nossos clientes, colaboradores e for-

necedores a comemoração dos 60 anos da nossa 

empresa. A distribuição adequada de nossa verba 

de marketing vem contribuindo para alcançarmos a 

meta de 15% em vendas totais e 10% no aumento 

do ticket médio”, diz Leandro. Filmes de 60 e 30 

segundos, criados pela ALK Comunicação & Mar-

keting, são inseridos nos intervalos de programas 

de entretenimento, esportes, telejornais e novelas.

A Drogaria Minas-Brasil surgiu em Montes Claros 

em 1958. Vencedora do prêmio Top of Mind no seg-

mento de farmácias e drogarias, é referência para 

87% dos entrevistados. São 35 lojas físicas, duas 

virtuais e o maior laboratório em manipulação de Mi-

nas Gerais.

UM DOS CLIENTES PIONEIROS DA INTER TV GRANDE MINAS 
FICA NO AR O ANO TODO
“qUErEmOS lEvAr nOSSAS CAmpAnhAS prOmOCiOnAiS E inStitUCiOnAiS A tODAS AS  
134 CiDADES CObErtAS pElA EmiSSOrA”, Diz AnUnCiAntE 

MINAS GERAIS
Drogaria Minas-Brasil

Empresa anuncia em intervalos de programa de 
entretenimento, esportes, telejornais e novelas
Leandro, da Drogaria Minas-Brasil

SETOR: Farmácias e drogarias
MERCADO: Norte do estado
OBJETIVO: Promover marca e ampliar alcance
SOLUÇÃO: Mídia em programas de 
entretenimento, esportes, telejornais e novelas
RESULTADO: Crescimento de 15% nas vendas
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“Tivemos um crescimento significativo em nosso 

market share, liderando o mercado de operadora de 

plano de saúde do norte do Espírito Santo”, resume 

John Adolf Decker, gerente executivo da Unimed 

Norte Capixaba. 

O objetivo da empresa nos primeiros meses de 2018, 

ao investir em publicidade na TV Gazeta Norte, era 

conquistar uma fatia maior do mercado de planos de 

saúde na região. O planejamento de mídia da campa-

nha, concebido pela Ideale Propaganda, combinou 

mídia na programação e patrocínio do projeto Co-

nexão Guriri, que além de veicular programetes com 

dicas de cuidados no verão, também possibilitou a 

exposição da marca no evento montado na princi-

pal praia da região, com comunicação visual e distri-

buição de brindes. “O patrocínio de eventos sociais 

e culturais realizados pela TV Gazeta criou um link 

positivo com o consumidor”, diz John. “A campanha 

gerou reforço de marca num período estratégico para 

nós, que é o verão.” A maior parte da verba publici-

tária da anunciante foi reservada à TV Gazeta. “Estar 

presente na programação da Globo é muito impor-

tante para a Unimed Norte Capixaba, pois ajuda a 

aumentar o nosso recall e alcançar a liderança no 

mercado de plano de saúde do norte do estado.”

A Unimed Norte Capixaba tem 27 anos de atuação, 

contando com uma estrutura de mais de 302 mé-

dicos cooperados, clínicas e laboratórios credencia-

dos, hospital próprio em Linhares, ambulatório em 

São Mateus, além das lojas de relacionamentos no 

norte do Espírito Santo.

PATROCÍNIO DE PROJETO 
NO VERÃO AJUDOU PLANO 
DE SAÚDE A AMPLIAR 
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 
AnUnCiAntE tAmbém vEiCUlOU AS SUAS 
mEnSAgEnS Em tODA A prOgrAmAçãO

ESPÍRITO SANTO
Unimed Norte Capixaba

“A campanha gerou reforço de marca num 
período estratégico para nós, que é o verão”
John, da Unimed Norte Capixaba

SETOR: Plano de saúde
MERCADO: Norte do estado 
OBJETIVO: Aumentar market share
SOLUÇÃO: Patrocínio de projeto e mídia na 
programação
RESULTADO: Crescimento de market share
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Para lançar linha própria de móveis, alavancar vendas e di-

vulgar um novo posicionamento no mercado, a Mobile Top 

investiu em publicidade durante todo o ano passado, como 

explica Khaled Mohamad El Majzoud, diretor-presidente da 

empresa. Como parceiro de mídia, ele elegeu a Vanguarda 

São José dos Campos, na qual concentrou praticamente 

toda a sua verba de publicidade. “Investimos em um pla-

nejamento de mídia 360 graus, com inserções com alto al-

cance e frequência, patrocínio de linha e projetos especiais 

desenvolvidos pela emissora”, explica Khaled. “Combina-

mos comunicação institucional para o lançamento da nova 

marca e varejo promocional para aumentar as vendas.” A 

conta da Mobile Top é atendida pela Mídia Mix.

A empresa investiu em três campanhas estratégicas de 

varejo durante ano: arrastão de ofertas, caminhão de ofer-

tas da nova linha de móveis assinados pela Mobile Top e 

o arrasa-quarteirão na Black Friday. Além disso, desenvol-

veu filme institucional com o patrocínio local de programas 

de entretenimento, como Vídeo Show e Sessão da Tarde, 

e também o patrocínio do Aparecida 300 Anos, um pro-

jeto especial de grande visibilidade da Vanguarda. Como 

apoio, a Mobile Top teve matérias publicitárias e campa-

nhas pontuais na internet, como Black Friday.

Khaled comemora os bons resultados: as vendas cresce-

ram 22% e dobrou o número de clientes. “Foi além das 

nossas expectativas”, diz ele. “Abrimos uma loja em um 

shopping de São José dos Campos. Acreditamos na Van-

guarda e ao longo desses anos construímos uma relação 

de respeito com a sua área comercial. Anunciar na Van-

guarda é sinônimo de resultado. Ao anunciar no horário 

nobre da Globo, percebemos retorno no dia seguinte no 

movimento da loja. No G1 também percebemos esse re-

sultado em nossa campanha de Black Friday e na reper-

cussão das matérias publicitárias. Essas ações fortalece-

ram a marca e a confiança que construímos com nossos 

clientes”, diz Khaled. 

No Vale do Paraíba, a Mobile Top se tornou referência ao 

longo de 30 anos. Conta com sete lojas em São José 

dos Campos, uma em Taubaté e outra em Guaratinguetá. 

“Com negociações diretas com os fabricantes, consegui-

mos os melhores preços para os nossos clientes”, explica 

Khaled.

MÍDIA CONCENTRADA NA VANGUARDA AJUDA A 
MULTIPLICAR CONSUMIDORES E VENDAS
CAmpAnhA O AnO intEirO nA prOgrAmAçãO DA glObO EnvOlvEU tAmbém pAtrOCíniO  
DE prOgrAmAS E prOjEtOS ESpECiAiS

“Ao anunciar no horário nobre da Globo, percebemos 
retorno no dia seguinte no movimento da loja”
Khaled com a esposa, Mona, da Mobile Top

SÃO PAULO
Mobile Top

SETOR: Varejo
MERCADO: Vale do Paraíba e região
OBJETIVO: Divulgar lançamento de linha própria 
de móveis e alavancar vendas
SOLUÇÃO: Mídia e patrocínio local de programas e 
projetos na Vanguarda
RESULTADO: Vendas cresceram 22%; 
consumidores dobraram
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Marcos Túlio Alves Monteiro, diretor-presidente da 

Montbros Construtora, tinha um objetivo ambicioso 

ao recorrer à Inter TV dos Vales no começo de 2017: 

vender a curto prazo apartamentos na planta do 

empreendimento Mont Rey Residencial. Com mídia 

concentrada em sua maior parte na programação 

da Globo, a Montbros chegou lá: segundo Marcos 

Túlio, houve muita procura e em menos de 15 dias já 

haviam sido comercializados 70% dos apartamen-

tos. “Uma das vendas aconteceu no horário do Jor-

nal Nacional”, conta ele. “O cliente viu a propaganda 

e ligou para a central de vendas e, na hora, concluí-

mos a negociação”. 

Marcos Túlio define o resultado como “excelente”. 

“A parceria com a Inter TV tem sido bastante sa-

tisfatória. Tivemos orientação e acompanhamento 

na escolha de uma programação direcionada de 

acordo com nosso objetivo”, diz. A Contato Comu-

nicação atende a conta publicitária da Montbros. A 

campanha de lançamento do Mont Rey contou com 

inserções na programação diurna e noturna.

A Montbros Construtora é uma empresa de cons-

trução civil com mais de dez anos de mercado, se-

diada em Ipatinga, na região metropolitana do Vale 

do Aço.

MÍDIA CONCENTRADA NA INTER TV AJUDA VENDA RÁPIDA 
DE APARTAMENTOS NA PLANTA
70% DOS ApArtAmEntOS fOrAm COmErCiAlizADOS Em mEnOS DE 15 DiAS

MINAS GERAIS
Montbros Construtora

“O cliente viu a propaganda e ligou 
para a central de vendas e, na hora, 
concluímos a negociação”
Marcos Túlio, ao centro, com Fabiano e  
Cristiano Monteiro, da Montbros Construtora

SETOR: Construção civil
MERCADO: Leste e nordeste de Minas
OBJETIVO: Vender apartamentos já no lançamento 
SOLUÇÃO: Mídia na programação diurna e 
noturna da Globo
RESULTADO: 70% das unidades vendidas em 
menos de 15 dias
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O objetivo da Nutrien ao procurar a TV TEM Itape-

tininga em meados do ano passado era fácil de ser 

resumido: aumentar em 50% as vendas do produto 

Lokomotive. “Precisávamos de um anúncio de fácil 

entendimento para os produtores agrícolas”, explica 

Patrícia Tiemi Fugimoto, da área de marketing da Nu-

trien. “Aproveitando a similaridade do nome do produ-

to a uma locomotiva, colocamos um trem que sonoriza 

uma buzina para chamar a atenção dos clientes quan-

do o comercial está sendo veiculado.” 

O filme foi criado pela agência de publicidade Ponto 

P e veiculado nos intervalos do TEM Notícias 1ª Edi-

ção, Nosso Campo, Pequenas Empresas & Grandes 

Negócios e Globo Rural, com inserções concentradas 

nos finais de semana. A Nutrien também assinou o pa-

trocínio do Bom Dia SP. Toda a verba de publicidade 

para TV da campanha foi reservada à programação 

da Globo.

Segundo Patrícia, os resultados visados não foram 

apenas atingidos como largamente ultrapassados. 

“Mesmo antes do final da campanha, já chegamos 

a um aumento de 100% nas vendas, comparando 

ao mesmo período do ano anterior”, comemora ela. 

“Hoje, esse produto é o líder de vendas no segmen-

to de nutrição foliar da empresa, e estamos utilizan-

do esse caso como exemplo em todas as sedes da 

América do Sul.” Ela explica que, até então, não era 

comum o uso da TV nas campanhas da empresa.

Em abril de 2012 a Agrium, do Canadá, adquiriu a 

Utilfertil, que contava 30 anos no mercado brasilei-

ro, fazendo dela a sua primeira unidade no Brasil. A 

partir disso, passou a chamar-se Utilfertil by Agrium. 

A empresa tem sua base de produção e matriz em Ita-

petininga. A Agrium é uma das maiores distribuidoras 

de produtos agrícolas do mundo, tendo se fundido a 

Postash Corp, a maior empresa global de nutrientes 

vegetais em capacidade de produção. Com essa jun-

ção surgiu a maior organização de nutrientes agrícolas 

do planeta, a Nutrien, a qual dará o nome para todas 

as suas filiais pelo mundo.

VENDAS DOBRARAM COM MÍDIA E PATROCÍNIO 
CONCENTRADOS NA PROGRAMAÇÃO DA GLOBO 
AnUnCiAntE COmbinOU míDiA Em tem notícias, nosso camPo, Pequenas emPresas E 
GloBo rural AO pAtrOCíniO DO Bom Dia sP

SÃO PAULO
Nutrien

“Mesmo antes do final da campanha, já 
chegamos a um aumento de 100% nas vendas”
Patrícia, da Nutrien

SETOR: Fertilizantes
MERCADO: Itapetininga
OBJETIVO: Aumentar em 50% as vendas de 
produto
SOLUÇÃO: Mídia em programas matutinos e 
patrocínio do Bom Dia SP
RESULTADO: Crescimento de 100% nas vendas
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Felipe Buttignon, presidente dos Supermercados Pa-

lomax, está no ar na programação da Globo desde 

dezembro de 2015, divulgando ofertas de maneira 

agressiva, visando fortalecer a marca, atrair mais con-

sumidores e aumentar as vendas. “Começamos na 

emissora de maneira mais tímida, apenas com mídia 

nos intervalos comerciais e pequena verba”, explica 

Felipe. “Após sentir os bons resultados, não saímos 

mais do ar pela EPTV Central. Ampliamos nossos in-

vestimentos, com mais mídia nos intervalos e patrocí-

nios de linha, sempre tendo em vista o fortalecimento 

da marca Palomax.”

Ele relata como um dos cases de sucesso a promoção 

de final de ano, na qual ofertou pernil suíno e vendeu 

mais de uma tonelada do produto, tendo de comprar 

às pressas mais um lote, de forma a atender a deman-

da. A agência de publicidade Comtexto é responsável 

pela conta do Palomax.

Os Supermercados possuem lojas em Matão e Arara-

quara. A empresa é familiar, a segunda geração tendo 

entrado na operação em meados de 2015. 

MÍDIA E PATROCÍNIO 
DE LINhA GARANTEM 
FORTALECIMENTO DE 
MARCA E VENDAS EM ALTA
“ApóS SEntir OS bOnS rESUltADOS,  
nãO SAímOS mAiS DO Ar pElA Eptv CEntrAl”,  
Diz AnUnCiAntE 

SÃO PAULO
Supermercados Palomax

“Ampliamos nossos investimentos, com mais 
mídia nos intervalos e patrocínios de linha”
André Buttignon e Felipe,  
dos Supermercados Palomax

SETOR: Super e hipermercado
MERCADO: Matão e Araraquara
OBJETIVO: Fortalecer marca e atrair mais 
consumidores 
SOLUÇÃO: Mídia e patrocínios na programação
RESULTADO: Marca fortalecida, vendas em alta
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“Nos primeiros anúncios na TV Integração Araxá, em 

meados de 2016, nosso objetivo era aumentar as 

vendas, e ele foi alcançado. Hoje, além de trabalhar 

o incremento das vendas, conseguimos gerar reco-

nhecimento de marca e mais tráfego de clientes na 

loja”, explica Marcelo Carvalho Duarte, gestor co-

mercial da Duarte Enxovais. “Alcançamos aumentos 

de até 50% de vendas nos itens anunciados. Além 

disso, cresceu o reconhecimento de nossa marca, 

ganhamos credibilidade e empatia junto aos clien-

tes, o que nos ajudou a fidelizá-los.”

“Investíamos de forma irregular desde 2012 na TV 

Integração, mas foi a partir de setembro de 2016 

que fizemos um planejamento de mídia anual”, diz 

Marcelo. “Desta forma, ficou mais fácil planejar o flu-

xo de caixa e trabalhar nossos anúncios de maneira 

mais estratégica.”

Ele conta que já havia anunciado em outras emis-

soras, mas não teve o retorno esperado, o que ge-

rou uma desconfiança em relação à eficiência do 

meio TV. “Na época desse investimento, optamos 

por outra emissora porque entendíamos que a Glo-

bo era algo inacessível. Foi somente pelas visitas 

do atendimento comercial da TV Integração que 

compreendemos que era algo possível para nós”, 

diz Marcelo. Ele conta com a parceria da agência 

de publicidade Ofício.

Fundada em 1967, a Duarte Enxovais tem nove lojas 

em Divinópolis, Nova Serrana, Itaúna, Passos e São 

Sebastião do Paraíso.

“ALCANÇAMOS AUMENTOS 
DE ATÉ 50% DE VENDAS NOS 
ITENS ANUNCIADOS”
AnUnCiAntE rElAtA gAnhO DE 
CrEDibiliDADE, EmpAtiA E fiDEliDADE jUntO 
AOS CliEntES

MINAS GERAIS
Duarte Enxovais

“Conseguimos gerar reconhecimento 
de marca e mais tráfego de clientes”
Marcelo, da Duarte Enxovais

SETOR: Cama, mesa, banho, cortinas e 
decoração
MERCADO: Centro-oeste e sul de Minas
OBJETIVO: Aumentar vendas
SOLUÇÃO: Mídia o ano todo na Globo
RESULTADO: Vendas cresceram até 50%
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Todos os meses do ano, o Bramil Supermercados 

está no ar na Inter TV Serra+Mar, visando aumentar 

as vendas de todos os produtos oferecidos, usando 

como mote campanhas diferentes a cada mês – Dia 

das Mães, Inverno, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, 

entre outras –, como explica Monaliza Belozi, gerente 

de marketing do Bramil Supermercados. “Nossa es-

tratégia é concentrar boa parte da verba de comunica-

ção na TV, para atingir um grande número de pessoas 

com velocidade e credibilidade, usando programas de 

impacto e qualidade”, explica ela. A agência de pu-

blicidade Servir atende a conta publicitária do super-

mercado.

A grade de programação selecionada mescla atrações 

matutinas, principalmente para fazer frequência, e ho-

rário nobre da Globo, como os telejornais e as novelas. 

“As campanhas sempre trazem aumento da procura 

pelos produtos anunciados, elevando o fluxo de nos-

sas lojas”, informa Monaliza. “Também sentimos um 

resultado incrível com campanhas pontuais como 

‘Natal para Todos’, em que mesclamos promocional 

com ação social. O envolvimento da população foi ex-

celente. Ao comprarem no Bramil, os consumidores 

automaticamente ajudavam uma família carente a ter 

um Natal mais feliz. Desta forma conseguimos visibi-

lidade com uma campanha forte de branding, mos-

trando que o Bramil é uma empresa cidadã, além de 

aumentar as nossas vendas.”

O supermercado tem 48 anos de história, contando 

com 20 lojas no interior do Rio e Minas. A empresa faz 

parte do Grupo Mil.

SUPERMERCADO ANUNCIA O ANO INTEIRO NA 
PROGRAMAÇÃO DA GLOBO 
AnUnCiAntE COmbinA hOráriO nObrE E mAtUtinO pArA DivUlgAr SUAS CAmpAnhAS

“Nossa estratégia é concentrar boa parte da 
verba de comunicação na TV”
Monaliza, do Bramil Supermercados

RIO DE JANEIRO
Bramil Supermercados

SETOR: Supermercado
MERCADO: Petrópolis, Itaipava e Nova Friburgo
OBJETIVO: Aumentar vendas
SOLUÇÃO: Campanhas em datas promocionais
RESULTADO: Mais clientes e vendas
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“A Nissan tem incentivado a compra racional, estimu-

lando em suas campanhas as pessoas a realizar test 

drives e perceber que a marca tem o melhor custo- 

-benefício, com menor custo de manutenção e eco-

nomia de combustível”, relata André Scinocca, da 

Nissan Dahruj. “Por isso, realizamos essa exposição 

no melhor meio de comunicação para alcançar o pú-

blico de massa: a EPTV Campinas. O retorno da EPTV 

é assertivo”, garante.

Atendido pela DMC Propaganda, ele concentrou pra-

ticamente toda a sua verba publicitária na emissora e 

colheu bons resultados: mais pessoas nas lojas e ven-

das crescentes de modelos da Nissan. “Nosso objeti-

vo era divulgar a marca, os atributos dos automóveis 

e, principalmente, fazer um convite para que os teles-

pectadores conhecessem um Nissan”, explica André. 

O comercial mostra os diferenciais de compra racional, 

melhor custo-benefício, com economia na manuten-

ção e combustível, além de incentivar o “compare e 

compre”, chamando o telespectador para o test drive.

O planejamento de mídia foi definido de forma a inserir 

as campanhas da anunciante na EPTV Campinas em 

determinadas semanas, em programas como Bom 

Dia Cidade, Jornal da EPTV 1ª Edição, Globo Rural e 

AutoEsporte. Essas inserções eram combinadas com 

campanhas nacionais da Nissan Brasil. Houve tam-

bém inserções no G1 Campinas.

A Nissan Dahruj fazia inserções esporádicas na emis-

sora desde 2016. No ano passado, reviu sua estraté-

gia, reflexo do crescimento expressivo da Nissan no 

mercado, da ordem de 50%, e passou a anunciar to-

dos os meses.

MÍDIA TODOS OS MESES NA 
EPTV ATRAI MAIS PÚBLICO E 
AMPLIA VENDAS
CAmpAnhA nA rEgiãO é COmbinADA à míDiA 
nACiOnAl DA mOntADOrA

SÃO PAULO
Nissan Dahruj

“O retorno da EPTV é assertivo”
André, da Nissan Dahruj

SETOR: Automóveis
MERCADO: Campinas e região
OBJETIVO: Atrair mais consumidores e ampliar 
vendas
SOLUÇÃO: Mídia na programação matinal da 
EPTV
RESULTADO: Mais vendas e pessoas nas lojas
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Criada em 1999, a Fabrispuma conta com 55 lojas nas 

principais cidades da região de Sorocaba, revendendo 

produtos dos melhores fornecedores de colchões do 

Brasil e do exterior, além de móveis selecionados, tudo 

associado a elevado nível de qualidade e prestação de 

serviços. A empresa investe em publicidade na progra-

mação da Globo desde 2000, mas limitava-se a cam-

panhas em datas específicas. A partir de 2016, com 

o apoio da Verbo Comunicação, começou a fazer um 

trabalho contínuo de campanhas na TV, para desen-

volver a sua marca e aumentar as vendas, tendo a TV 

TEM Sorocaba como parceira prioritária, reservando 

para a emissora a maior parte da sua verba publici-

tária, como explica Cícero Somavilla, proprietário da 

Fabrispuma.

Como estratégia em suas campanhas, ele combina 

filmes institucionais e promocionais de 30 e 15 se-

gundos, visando fortalecer a marca da empresa toda 

semana, veiculados com frequência na programação 

matinal da Globo. “Apostamos cada vez mais nas 

campanhas de TV, pois têm garantido um aumento 

das vendas e, principalmente, o reconhecimento da 

marca”, comemora Cícero. 

CAMPANhAS CONTÍNUAS GARANTEM CRESCIMENTO  
DAS VENDAS E RECONhECIMENTO DE MARCA
prOgrAmAçãO mAtinAl DA glObO tEm SiDO UtilizADA COm SUCESSO pOr vArEjO  
DE  COlChõES E móvEiS

SÃO PAULO
Fabrispuma

“Apostamos cada vez mais nas campanhas de TV”
Cícero, da Fabrispuma

SETOR: Colchões e móveis
MERCADO: Sorocaba
OBJETIVO: Ampliar vendas e conhecimento de 
marca
SOLUÇÃO: Campanhas contínuas na Globo
RESULTADO: Reconhecimento da marca e 
crescimento de vendas
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“O Sicoob ES é patrocinador do Circuito de Verão da 

TV Gazeta Vitória há cinco anos, desde a primeira edi-

ção do projeto. O evento contribui para o fortalecimen-

to do vínculo do Sicoob com a comunidade e para o 

recall da marca.” É assim que Nailson Dalla Bernadina, 

diretor executivo da Sicoob ES, define a parceria en-

tre a sua empresa e a TV Gazeta. Os bons resultados 

continuam. Neste ano, a cooperativa de crédito conta-

bilizou um crescimento de 1,25% da base de clientes 

em todo o estado e 642 novos clientes conquistados 

na Grande Vitória apenas no período da ação, informa 

Nailson. A Criativa Comunicação Integrada atende a 

conta da Sicoob ES. Toda a verba publicitária para TV 

da anunciante foi reservada à emissora.

O projeto local Circuito de Verão 2018 oferece cha-

madas na programação, vinhetas no ESTV 1ª Edição 

e envolvimento, com ativação de marca através de 

comunicação visual e ações promocionais em arenas 

montadas nas principais praias da Grande Vitória. O 

Circuito é aberto ao público e proporciona a todos os 

participantes a oportunidade de aproveitar uma ma-

nhã de atividades esportivas e de lazer, orientadas por 

profissionais que acompanham o público de diversas 

idades. A edição de 2018 atraiu mais de 12 mil pes-

soas, entre participantes e expectadores das ativida-

des oferecidas.

Com operação no Espírito Santo e no Rio de Janei-

ro, o Sicoob ES tem mais de 240 mil associados. São 

oito as cooperativas filiadas: Norte, Leste Capixaba, 

Centro-Serrano, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo, Si-

coobCredirochas e SicoobCredestiva. O sistema atua 

em todo o Brasil, com 2,6 mil unidades, e atende 4 

milhões de associados. É o maior sistema cooperativo 

de crédito do país. 

PARCERIA DE CINCO ANOS GERA BONS RESULTADOS  
PARA COOPERATIVA DE CRÉDITO
tODA A vErbA pUbliCitáriA pArA tv DA AnUnCiAntE fOi rESErvADA à tv gAzEtA

“O Circuito de Verão contribui 
para o fortalecimento do vínculo 
do Sicoob com a comunidade 
e para o recall da marca”
Nailson, da Sicoob ES

ESPÍRITO SANTO
Sicoob ES

SETOR: Cooperativa de crédito
MERCADO: Grande Vitória
OBJETIVO: Aumentar recall de marca e captar 
clientes
SOLUÇÃO: Patrocínio de projeto local
RESULTADO: Ampliação da base de clientes
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Campos dos Goytacazes tem uma clínica de diag-

nósticos por imagem cuja tecnologia se equipara à 

de clínicas dos grandes centros. Comunicar esse 

diferencial é o objetivo da RadMed Diagnóstico por 

Imagem ao manter parceria com a Inter TV Planície, 

na qual concentra 100% da sua verba publicitária, 

explica o dr. Carlos Mário Mello de Souza, diretor 

médico da clínica. Assessorado pela A2C Publicida-

de, a clínica divulga os seus serviços e diferenciais 

na emissora há vários anos. “Queremos estar sempre 

presentes na memória do público como a número um 

na hora de fazer exames de imagem.”

No planejamento de mídia da anunciante, combi-

nam-se o patrocínio local do Mais Você, as Campa-

nhas de Vídeo de várias datas promocionais como 

Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Médico e Dia 

Internacional da Mulher, entre outros, além de inser-

ções na programação. Os filmes, de caráter institu-

cional, destacam a tecnologia, a rapidez e a eficiência 

nos diagnósticos oferecidos.

Os resultados obtidos com o investimento na Inter 

TV são sempre positivos, afirma o dr. Carlos Mário. 

“Acreditamos que a RadMed é líder no setor e alcan-

çamos o objetivo de ser a número um na cabeça da 

população”, diz ele.

A clínica de diagnósticos por imagem tem 30 anos de 

tradição no segmento, sendo reconhecida em toda 

a região.

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CONCENTRA 100% 
DA SUA PUBLICIDADE NA INTER TV
plAnEjAmEntO DE míDiA COmbinA pAtrOCíniO lOCAl DO mais Você, DAtAS prOmOCiOnAiS 
E inSErçõES nA prOgrAmAçãO

“Alcançamos o objetivo de ser a número 
um na cabeça da população”
Dr. Carlos Mário, da RadMed

RIO DE JANEIRO
RadMed

SETOR: Clínica de diagnósticos por imagem
MERCADO: Campos dos Goytacazes
OBJETIVO: Destacar tecnologia
SOLUÇÃO: Mídia na programação, patrocínio do 
Mais Você e assinatura de vídeos promocionais
RESULTADO: Liderança no segmento
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“Para nós, das Lojas Teddy, é fácil verificar a diferen-

ça de vendas quando nossas campanhas contam 

com publicidade na Vanguarda”, explica Edu Issa, 

diretor de marketing da empresa. “Na região do Vale 

do Paraíba, as pessoas assistem TV massivamen-

te, o que facilita a divulgação de nossas promoções 

e também a fixação da marca Teddy. Temos anun-

ciado na Vanguarda ininterruptamente, desde a sua 

fundação.”

Edu informa que, na Vanguarda Taubaté, o foco é di-

vulgar a marca da empresa e atingir o maior número 

de pessoas na região do Vale do Paraíba. “A SR Co-

municação, com o pleno conhecimento do perfil de 

nossos clientes, tem apresentado sugestões de pro-

gramas que atingem direto consumidores fiéis, além 

de atrair novos. Nas estratégias entram também 

programas sazonais, que oferecem bons índices de 

audiência e se tornam atrativos.” As inserções das 

Lojas Teddy são concentradas na programação ma-

tinal da Globo e também nos telejornais locais. Cam-

panhas recentes, coincidindo com um período em 

que o comércio estava deprimido, geraram aumento 

nas vendas de 8%.

“Nossos comerciais têm como características se-

rem simples, diretos e de fácil visualização”, diz Edu. 

“Nos comerciais de 30 segundos, normalmente co-

locamos várias ofertas, mas sem comprometer a lei-

tura. Acreditamos que ofertas sempre atraem mais 

consumidores.” 

As Lojas Teddy completaram 20 anos em 2017, con-

solidando a sua marca no Vale do Paraíba como uma 

referência nas compras de artigos para casa, lazer e 

esportes.

INSERÇÕES EM PROGRAMAS PELA MANhÃ E TELEJORNAIS 
LOCAIS ATRAEM MAIS CONSUMIDORES
“é fáCil vErifiCAr A DifErEnçA DE vEnDAS qUAnDO nOSSAS CAmpAnhAS COntAm COm 
pUbliCiDADE nA vAngUArDA”, AfirmA AnUnCiAntE 

SÃO PAULO
Lojas Teddy

“Temos anunciado na 
Vanguarda ininterruptamente”
Edu e os irmãos Jorge, Beto e Kiko, 
das Lojas Teddy

SETOR: Varejo
MERCADO: Taubaté e região
OBJETIVO: Atrair mais consumidores
SOLUÇÃO: Inserções na programação matinal e 
telejornais
RESULTADO: Crescimento das vendas em 8%
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A Arco Íris é uma das maiores indústrias de refrigeran-

tes da região noroeste do estado de São Paulo, com um 

portfólio de mais de 50 produtos, entre eles o Guaraná 

Arco Íris, a Cotuba e a Zip Cola, além de uma linha com-

pleta de sabores.

Ao desenvolver uma série de ações na TV TEM São José 

do Rio Preto em 2017, o objetivo da empresa, como in-

forma seu gerente de marketing, Osvaldo Gomes da Cruz 

Júnior, era ampliar a percepção do público consumidor 

para uma das marcas regionais mais tradicionais do seg-

mento, associando-a a atitudes positivas, tais como a 

conectividade lúdica do comportamento digital, o respei-

to pelos animais domésticos, o estímulo aos hábitos da 

leitura e da comunicação escrita e a solidariedade e as 

tradições culturais no período do final do ano. Para tanto, 

em parceria com a agência AM Rey, a Arco Íris assinou 

uma das cotas dos eventos TEM Games, Estimacão, 

Concurso de Redação e Vozes de Natal, cada um deles 

sintonizado com as metas da Arco Íris, aproveitando a 

distribuição temporal das ações ao longo de diferentes 

bimestres, coincidindo com períodos de interesse merca-

dológico e mantendo presença forte da marca ao longo 

de praticamente todo o ano.

Paralelamente a isso, a empresa também desejava alterar 

as sazonalidades das tendências de consumo dos seus 

produtos e aproximar-se institucionalmente da comunida-

de onde atua há mais de meio século, reforçando os la-

ços históricos de respeito pela qualidade e de orientação 

dos bons hábitos de consumo.

A empresa se considera plenamente atendida em seus 

propósitos institucionais mais relevantes, informa Osval-

do, como a proximidade junto ao consumidor em eventos 

de grande apelo popular e importância cultural. “As ações 

valorizam a percepção da marca e de todos os seus atri-

butos de qualidade, quando vista em um dos milhares 

pontos de venda através dos quais é distribuída em toda 

a região”, diz Osvaldo.

Pioneirismo e empreendedorismo foram as marcas do 

empresário Mário Mattos ao iniciar na cidade de Tanabi, 

em 1958, as atividades da empresa Mattos & Cia. Em 

1969, a empresa implantou uma unidade em São José do 

Rio Preto. Nesse mesmo ano adquiriu a marca Arco Íris. 

SÃO PAULO
Arco Íris

“As ações valorizam a percepção da marca”
Osvaldo, da Arco Íris 

PATROCÍNIO DE PROJETOS DA 
TV TEM AJUDAM A APROXIMAR 
MARCA DO PÚBLICO
EmprESA ASSinOU COtAS DOS EvEntOS  
tEm gAmES, EStimACãO, COnCUrSO DE  
rEDAçãO E vOzES DE nAtAl

SETOR: Bebidas
MERCADO: São José do Rio Preto e região
OBJETIVO: Ampliar percepção da marca
SOLUÇÃO: Patrocínio de projetos da TV TEM
RESULTADO: Mais proximidade com o público
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Desde dezembro, visando fortalecer a sua marca e abrir 

mercados, a Sorvetes Paletitas concentrou a totalidade 

da sua verba de publicidade na TV Gazeta Sul, assinan-

do o patrocínio do Globo Esporte e de dois projetos lo-

cais, Verão Sul e Transmissão do Desfile das Escolas de 

Samba, como explica Wanderson Lamoia, diretor da em-

presa. Ele comemora fortalecimento da marca, aumento 

expressivo nas vendas e abertura de novas lojas e pon-

tos de vendas. “Estamos plenamente satisfeitos com os 

resultados obtidos”, diz ele. “Ser reconhecido na mídia 

televisiva é um fator fundamental para o sucesso de uma 

empresa. Ter nossa marca sendo vista nos melhores pro-

gramas é o que nos levou à escolha da TV Gazeta Sul, 

dada sua credibilidade, reconhecimento e grande audi-

ência. Essa parceria, aliada à qualidade e mix de nossos 

produtos inovadores, vem trazendo excelentes resulta-

dos, que refletiram diretamente na grande aceitação de 

nossos produtos e na abertura de novas lojas e pontos 

de venda. Além disso, ganhamos o reconhecimento do 

consumidor do Espírito Santo quanto à valorização de 

um produto 100% capixaba.”

Com o sucesso obtido no patrocínio dos projetos, a es-

tratégia seguinte foi ampliar para patrocínio do Globo Es-

porte, aumentando a frequência e a exposição da marca 

diariamente e gerando maior proximidade com o target 

do programa e consequente fortalecimento da marca.

A Sorvetes Paletitas pertence ao ramo de gelados co-

mestíveis, trabalhando em diversos segmentos de pro-

dutos. Fundada em 2014, em Piúma, a empresa está em 

constante evolução. O processo de crescimento envol-

veu o investimento na fabricação, com foco na qualidade 

e ampliação da área de atuação. A fábrica hoje possui 

uma área superior a 8 mil metros quadrados. A parceria 

com a TV Gazeta começou no ano passado, concreti-

zando uma etapa importante no plano de mar keting da 

marca Sorvetes Paletitas. 

“SER RECONhECIDO NA 
MÍDIA TELEVISIVA É UM 
FATOR FUNDAMENTAL 
PARA O SUCESSO DE UMA 
EMPRESA” 
AnUnCiAntE COnCEntrA nA tv gAzEtA tODA 
A SUA vErbA pUbliCitáriA

“Estamos plenamente satisfeitos 
com os resultados obtidos”
Wanderson, da Sorvetes Paletitas

ESPÍRITO SANTO
Sorvetes Paletitas

SETOR: Gelados comestíveis
MERCADO: Espírito Santo
OBJETIVO: Fortalecer marca e abrir mercados
SOLUÇÃO: Patrocínio do Globo Esporte e de 
projetos locais
RESULTADO: Objetivos atingidos
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Deimar Amaral de Freitas, diretor comercial da Móveis 

Ideal, resume o desafio a que se propôs ao anunciar 

seus produtos e serviços o ano todo na TV Integração 

Ituiutaba: “Precisávamos fomentar ainda mais nossas 

vendas, levando promoções até os consumidores com 

maior eficácia para manter a loja com um bom fatura-

mento e ter condições e estrutura para um atendimen-

to qualificado”, diz ele.

Antes da criação da TV Integração em Ituiutaba, ele in-

vestia em duas campanhas anuais: aniversário da loja, 

em outubro, e queima de estoque, em janeiro. Com a 

inauguração da emissora, foi possível permanecer no 

ar todos os meses do ano.

Em parceria com a agência de publicidade Realiza, a 

Móveis Ideal concentra as suas inserções na progra-

mação diurna, com filmes de 15 segundos, para gerar 

mais frequência.

“Os resultados apareceram rápido”, informa Deimar. 

“Tivemos um crescimento de 30%”, diz ele. “As cam-

panhas na TV Integração trouxeram muito mais status 

e credibilidade para nossa marca. Publicidade é um 

investimento necessário, com retorno certo e garanti-

do.” Em um mês em que não anunciou na Globo, ele 

viu as vendas caírem 50%. 

A Móveis Ideal foi fundada em 1997.

VENDAS CRESCERAM ATÉ 30% COM MÍDIA NA 
PROGRAMAÇÃO DIURNA
AnUnCiAntE fiCA nO Ar O AnO tODO nA tv intEgrAçãO

MINAS GERAIS 
Móveis Ideal

“As campanhas na TV Integração 
trouxeram muito mais status e 
credibilidade para nossa marca”
Deimar e Maria Aparecida de Lima Amaral, 
diretora financeira, da Móveis Ideal

SETOR: Móveis e decorações
MERCADO: Ituiutaba e região
OBJETIVO: Fomentar vendas 
SOLUÇÃO: Mídia na programação diurna
RESULTADO: Vendas cresceram até 30%
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Valdemir Mendes, presidente da Casa do Pedreiro, 

investe o ano inteiro em publicidade na Inter TV Alto 

Litoral, onde concentra a totalidade da sua verba pu-

blicitária para TV. Os resultados são robustos, informa 

ele: aumento das vendas, divulgação da gama de pro-

dutos. “A maior visibilidade da marca atraiu um novo 

perfil de consumidor, além de manter os antigos”, diz 

ele. A Loscaso é a agência da Casa do Pedreiro.

O objetivo das campanhas, veiculadas o ano todo, é 

divulgar o novo conceito da loja, anunciar produtos e 

gerar fluxo de clientes. O planejamento de mídia passa 

por telejornais para divulgação de ofertas e programas 

como Mais Você e Encontro para a divulgação de ma-

terial institucional da loja. 

A Casa do Pedreiro já existe há 42 anos e mudou de 

dono em 2010. Desde então, vem crescendo em ritmo 

acelerado, com investimentos em infraestrutura e na 

gama de produtos. 

“A MAIOR VISIBILIDADE DA MARCA ATRAIU  
UM NOVO PERFIL DE CONSUMIDOR”
AnUnCiAntE COmbinA tElEjOrnAiS E prOgrAmAçãO mAtUtinA Em SUAS CAmpAnhAS

RIO DE JANEIRO
Casa do Pedreiro

Toda verba de publicidade é reservada à TV Alto Litoral
Valdemir, da Casa do Pedreiro

SETOR: Home center
MERCADO: Cabo Frio e região
OBJETIVO: Divulgar novo conceito de loja
SOLUÇÃO: Mídia em telejornais, no Mais Você e 
Encontro
RESULTADO: Aumento das vendas
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O Shopping Santa Cruz queria inovar na comuni-

cação com o consumidor de Juiz de Fora e região 

e reforçar a sua competitividade, garantindo gran-

de impacto junto ao público-alvo, com alcance e 

abrangência, como informa o seu administrador, 

Luciano Rodrigues Sobrinho.

Para isso, em parceria com a agência de publicida-

de Go Mídia, o Santa Cruz aumentou seu investi-

mento na TV Integração Juiz de Fora, concentrando 

na emissora toda a sua verba publicitária em TV e 

ficando no ar o ano todo, adotando novas estraté-

gias, distribuindo sua verba de forma 360 graus. O 

Santa Cruz tem campanha de mídia nas principais 

datas promocionais do varejo e também projetos de 

marketing como The Voice Pocket e Big Fone, além 

de patrocínio local do Vídeo Show. “Com esses pro-

jetos, conseguimos gerar grande fluxo no shopping, 

além de associar a nossa marca a programas da 

Globo. Foi supersatisfatória essa experiência, ge-

rou grande repercussão positiva para a marca”, diz 

Luciano. “É o melhor meio de comunicação para 

atingir nosso público. Mudou a nossa afirmação no 

mercado, pois anunciando na TV Integração asso-

ciamos nossa marca e campanhas à boa imagem 

da emissora. É um investimento ótimo, com custo-

benefício muito bom.”

Além da TV, o shopping buscou trabalhar sua marca 

também na internet, adquirindo a cota de participa-

ção de página do portal G1 Zona da Mata, conse-

guindo reforçar sua marca no meio digital e explorar 

campanhas promocionais no maior portal de notí-

cias de Juiz de Fora e região. 

ShOPPING INOVA EM SUA COMUNICAÇÃO, CONCENTRANDO 
VERBA NA TV INTEGRAÇÃO
“COnSEgUimOS gErAr grAnDE flUxO nO ShOpping, Além DE ASSOCiAr A nOSSA mArCA  
A prOgrAmAS DA glObO”, Diz AnUnCiAntE

“É um investimento ótimo, com custo-benefício muito bom”
Luciano, do Shopping Santa Cruz

SETOR: Shopping center
MERCADO: Juiz de Fora e região
OBJETIVO: Tornar-se mais competitivo
SOLUÇÃO: Mídia em datas promocionais, projetos 
e patrocínio do Vídeo Show
RESULTADO: “Supersatisfatório”

MINAS GERAIS
Shopping Santa Cruz
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Anunciante da TV Integração Uberlândia e Ubera-

ba desde 2015, a clínica Dentista do Povo, como 

explica seu sócio-diretor, Joel Gouvêa, investiu 

em publicidade na programação da Globo para 

renovar a comunicação, falar com novos pacien-

tes e atingir público de outras classes sociais. 

Para tanto, a clínica, atendida pela agência Polo, 

assina o patrocínio do Vale a Pena Ver de Novo, 

além de distribuir seus filmes em toda a grade de 

programação, os doze meses do ano, buscando 

frequência em público qualificado. Os resultados 

são comemorados por Joel. “Tivemos aumento 

de faturamento”, diz ele. “Nossa marca ficou ainda 

mais consolidada, conseguimos difundir o conceito 

de que o popular consegue entregar qualidade em 

atendimento e estrutura de forma acessível para 

todos. Notamos a mudança do perfil dos clientes, 

não deixando de atender o anterior.”

Joel destaca que investe em publicidade na TV In-

tegração e colhe resultados rápidos. “É diferente 

de outros veículos com os quais já trabalhamos e 

sentíamos um resultado mais lento. A lembrança 

de marca é maior e o atendimento realizado pela 

TV Integração viabilizou nosso investimento.”

Ele informa que o maior desafio da sua clínica é 

continuar tornando acessível todos os tipos de 

tratamento odontológico, com investimentos em 

profissionais e estrutura. “A solução é buscar me-

lhores negociações com fornecedores e tornar o 

atendimento viável através de grande volume.”

A clínica atua em São Paulo desde 1991 e em 

Uberlândia desde 2011. São 40 unidades, pre-

sentes também em cidades do Paraná e Bahia, 

com cerca de 800 colaboradores e prestadores 

de serviço.

CLINICA ODONTOLÓGICA COMBINA PATROCÍNIO  
E MÍDIA NA GLOBO 
ObjEtivO é fAlAr COm públiCO DE tODAS AS ClASSES SOCiAiS. fAtUrAmEntO CrESCEU  
COmO rESUltADO DOS invEStimEntOS

SETOR: Clínica odontológica
MERCADO: Uberaba e Uberlândia
OBJETIVO: Renovar comunicação e atingir novos 
consumidores 
SOLUÇÃO: Patrocínio local do Vale a Pena e mídia 
na Globo
RESULTADO: Aumento de faturamento

“Nossa marca ficou ainda mais consolidada”
Joel e Joel Gouvêa Júnior, sócios diretores da 
Dentista do Povo

MINAS GERAIS
Dentista do Povo
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Clientes da EPTV Ribeirão desde 1994, a Sonorama 

Baby anuncia o ano todo, visando fortalecer a marca 

e alavancar as vendas, com campanhas mensais ins-

titucionais e promocionais veiculadas em programas 

como Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, Mais Você 

e Jornal da EPTV 1ª Edição. Toda a verba publicitária 

do anunciante para o meio TV é confiada à emisso-

ra. “Temos um crescimento significativo nas vendas”, 

relatam Tereza Louzada e Carlos Henrique Louzada, 

sócios-proprietários da Sonorama Baby. A agência de 

publicidade Pentáculos é a responsável pela conta da 

empresa.

“Nossa primeira experiência em TV, em 1994, veio 

quando decidimos mudar de uma área de venda de 

150 para 800 metros quadrados”, lembram eles. “Na 

época, estava sendo exibida a novela Torre de Babel, 

que caminhava para seus capítulos finais. Resolvemos 

ousar: compramos duas inserções nos dois últimos 

capítulos. Nossa intenção era apresentar a nova loja, 

mas o inesperado aconteceu. No sábado, a loja lo-

tou e não estávamos preparados para atender tanta 

gente. Foi aí que passamos a conhecer o poder de 

comunicação da TV. Desde então, não deixamos mais 

de investir na EPTV. Hoje, após 20 anos, mantemos a 

parceria e continuamos crescendo e investindo. Atual-

mente estamos com uma loja ainda mais moderna de 

mil metros quadrados de área de venda, com gran-

de variedade, ultrapassando 5 mil itens. Atendemos 

clientes de várias classes econômicas com o mesmo 

respeito e carinho, de forma personalizada e com en-

tregas rápidas”, dizem Tereza e Carlos Henrique.

EMPRESA COMEMORA  
20 ANOS DE PARCERIA  
COM EPTV
tODA A vErbA pUbliCitáriA DO AnUnCiAntE 
pArA O mEiO tv é COnfiADA à EmiSSOrA

SÃO PAULO 
Sonorama Baby

“Temos um crescimento significativo nas vendas”
Tereza, da Sonorama Baby

SETOR: Varejo
MERCADOS: Ribeirão Preto, São Carlos e regiões
OBJETIVO: Projetar marca e aumentar vendas
SOLUÇÃO: Mídia pela manhã na Globo 
RESULTADO: Crescimento constante nas vendas
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A Multiplan, uma das maiores administradoras de 

shopping centers do Brasil, queria divulgar a inau-

guração do ParkShopping Canoas, como informa o 

seu superintendente, Marco Aurélio de Viçoso Jardim 

Neto. Avaliado pela empresa como “o shopping mais 

fantástico do país”, o Park traz para a região metropo-

litana de Porto Alegre e Vale dos Sinos um novo con-

ceito, focado em proporcionar experiências de lazer e 

diversão aos consumidores, tendo as suas dependên-

cias totalmente conectadas ao Parque Getúlio Vargas, 

importante área verde da cidade. 

A estratégia traçada pela Multiplan em conjunto com 

a agência DeBrito Sul foi transmitir prestígio e credibili-

dade ao novo shopping center. Para isso, criaram um 

filme de dois minutos de duração inserido nos inter-

valos de programas de grande audiência da Globo na 

região de Porto Alegre: linha de telejornais e de novelas 

e também no Encontro, Adnight Show, Domingão do 

Faustão e Fantástico. A maior parte da verba da cam-

panha foi reservada à RBS TV Porto Alegre.

Os resultados vieram rápido: nos primeiros 30 dias de 

funcionamento, o ParkShopping Canoas ultrapassou 

a meta de vendas em mais de 10%, acima da alta do 

varejo nacional no período. Dentro da própria Multi-

plan os resultados superaram as expectativas, baten-

do marcas de vendas de outros negócios do grupo. 

“Além disso, o empreendimento elevou a autoestima 

dos moradores da região, que sentem ainda mais or-

gulho de pertencer a uma cidade que consegue atrair 

eventos de porte, como o Show da Disney, durante o 

mês de janeiro, no Centro de Eventos do ParkShop-

ping Canoas. Isso sem falar da ampla valorização dos 

terrenos e imóveis no entorno”, diz Marco Aurélio. Ele 

destaca o papel da agência e da RBS TV nos bons 

resultados da campanha. “Somente a Globo era ca-

paz de dar visibilidade e levar ao público-alvo a nossa 

mensagem.”

A Multiplan tem mais de 45 anos de atuação no mer-

cado de shopping centers e empreendimentos resi-

denciais com abrangência nacional, controlando 19 

shoppings no Brasil. No Rio Grande do Sul, está pre-

sente desde 2008. 

INAUGURAÇÃO DE SHOPPING DIVULGADA NA GLOBO 
SUPERA EXPECTATIVAS
AnUnCiAntE inSEriU SUA CAmpAnhA Em tElEjOrnAiS, nOvElAS E OUtrOS prOgrAmAS DE 
grAnDE AUDiênCiA

“Somente a Globo era capaz de dar visibilidade 
e levar ao público-alvo a nossa mensagem”
Marco Aurélio, do ParkShopping Canoas

SETOR: Shopping centers
MERCADO: Porto Alegre e região
OBJETIVO: Divulgar inauguração 
SOLUÇÃO: Mídia em telejornais, novelas e 
entretenimento
RESULTADO: Meta de vendas superadas em mais 
de 10%

RIO GRANDE DO SUL
ParkShopping Canoas
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Chegando aos 20 anos de atividades no Paraná, a 

concessionária CCR RodoNorte investiu em uma cam-

panha publicitária buscando um conceito que vai além 

da celebração de uma marca histórica. “Através de 

conteúdos e peças publicitárias, apresentamos para a 

população uma perspectiva da importância do traba-

lho realizado pela concessionária, garantindo uma boa 

infraestrutura rodoviária para o estado, para o desen-

volvimento econômico não só do Paraná, mas tam-

bém do Brasil. Além disso, os serviços realizados pela 

companhia fizeram a diferença e foram fundamentais 

para salvar ou mudar a vida das pessoas”, conta Si-

mone Suzzin, gestora de comunicação e relações ins-

titucionais da CCR RodoNorte.

A campanha multimídia na RPC, criada pela agência 

de publicidade Princípio, foi dividida em três fases, in-

tituladas “Artéria do Paraná”, “20 Anos” e “O Futuro 

do Paraná”, e desenvolvida entre maio e dezembro de 

2017.

Os resultados foram comemorados pela CCR Rodo-

Norte. “Foi feita uma avaliação extremamente positi-

va de todo o trabalho, que teve um impacto relevante 

na sociedade e colaborou para o reconhecimento da 

concessionária e a própria humanização do trabalho 

dos quase 600 colaboradores da empresa”, diz Simo-

ne. A empresa conquistou a condição de Top of Mind 

em sua categoria, tendo obtido maior reconhecimen-

to da marca com pesquisas realizadas pelo projeto a 

cada etapa realizada.

As rodovias administradas pela CCR RodoNorte no 

Paraná têm extensão de quase 500 quilômetros e 

formam o corredor de escoamento de alguns dos 

principais polos de produção agrícola e industrial do 

estado. O sistema abrange a BR-277 e a BR-376, que 

ligam Curitiba a Ponta Grossa e às principais cidades 

no norte do estado; e a PR-151, entre Ponta Gros-

sa e Jaguariaíva. Além destas, também a BR-373 e a 

PRC-373, trechos localizados no perímetro urbano de 

Ponta Grossa e que fazem ligação com as rodovias 

anteriores, nas saídas para as regiões norte e central 

do Paraná e interior de São Paulo.

CAMPANHA NA RPC COMEMORA OS 20 ANOS DE 
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
“FOi FEitA UmA AvAliAçãO ExtrEmAmEntE pOSitivA DE tODO O trAbAlhO”, Diz AnUnCiAntE

PARANÁ
CCR RodoNorte

Empresa conquistou a condição de 
Top of Mind em sua categoria
Simone, da CCR RodoNorte

SETOR: Concessionária de rodovias
MERCADO: Ponta Grossa, Curitiba e Londrina
OBJETIVO: Destacar o papel da empresa 
SOLUÇÃO: Campanha em três fases na RPC
RESULTADO: Empresa tornou-se Top of Mind
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Tendo a marca consolidada na região centro-oeste 

e investimentos recentes no oeste catarinense, com 

duas lojas instaladas em Chapecó, a Andrade Em-

presas percebeu a necessidade de uma estratégia de 

marketing para fortalecer a marca diante de um novo 

e importante desafi o, como informa seu diretor-presi-

dente, Joceli Silva de Andrade: apresentar à comuni-

dade a força e a estabilidade da marca de boutiques 

de acabamentos, destacando serviços oferecidos, 

qualidade dos produtos e qualifi cação do atendimen-

to, tornando-se assim referência quando o assunto é 

o setor da construção.

A Nativa Comunicação Integrada, que atende a conta 

da anunciante desde 2013, privilegiou a NSC TV Cen-

tro-Oeste Joaçaba ao elaborar o novo planejamento 

em marketing, apresentando a marca em meio a uma 

programação de grande audiência e credibilidade, 

optando pelo patrocínio do NSC Notícias em duas 

regiões do estado, alcançando mais de cem cidades. 

Ao patrocínio juntou-se inserções ao longo da progra-

mação. “Rapidamente, a marca Andrade passou a fi -

gurar entre as mais presentes e mais comentadas no 

meio publicitário das regiões”, diz Joceli. 

Segundo ele, os objetivos principais da campanha fo-

ram atingidos e obteve-se outros, não previstos. “Além 

de aumentar o fl uxo nas lojas e o volume de negócios, 

atraímos clientes até então não alcançados. Em para-

lelo, a empresa passou a ser procurada para parcerias, 

patrocínios, convidada para eventos etc., após apre-

sentar nessa nova região o seu potencial e know-how, 

destacando-se como marca não apenas no setor de 

atuação, mas no mercado publicitário em geral.” No 

começo de 2018, a Andrade tornou-se patrocinado-

ra do Campeonato Catarinense de Futebol nos jogos 

transmitidos pela NSC TV. 

Com 48 anos de atividades, a Andrade Empresas 

atua no comércio, indústria e construção, tem sede 

em Herval d´Oeste e está em constante crescimento, 

estendendo seus serviços, seja através de lojas ou da 

sua indústria, para todo o Sul do Brasil. Conta com 

450 colaboradores diretos, oito lojas e já executou 

mais de 450 mil metros quadrados de obras.

PATROCÍNIOS FORTALECEM 
MARCA E DIVULGAM 
DIFERENCIAIS
AnUnCiAntE pAtrOCinOU nsc notÍcias E 
AgOrA ASSOCiOU-SE AO FUtEbOl nA glObO

“Atraímos clientes até então não alcançados”
Joceli, da Andrade Empresas

SETOR: Materiais de construção e acabamentos 
MERCADO: Planalto, meio oeste e oeste 
catarinense 
OBJETIVO: Divulgar marca
SOLUÇÃO: Patrocínios na Globo 
RESULTADO: Marca fortalecida, vendas em alta

SANTA CATARINA
Andrade Acabamentos
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“Nossa parceria com a RBS TV fortalece a marca e o 

negócio, é um importante canal de comunicação para 

atingir os diversos públicos da cooperativa e uma for-

ma de estar presente nas comunidades em que atua”, 

diz Zélia Savoldi, assessora de comunicação, educa-

ção e marketing do SuperCotrirosa.

A Cooperativa Tritícola Santa Rosa, Cotrirosa, através 

da sua rede de supermercados, tem intensificado des-

de 2008 seus investimentos na RBS TV Santa Rosa, 

para divulgar ofertas de produtos e a campanha pro-

mocional anual “Super Aniversário Cotrirosa”, buscan-

do, assim, vantagens competitivas, atrair mais clientes 

e ampliar as vendas. 

Os resultados colhidos são expressivos: a rede Super-

Cotrirosa aumentou em 153% seu faturamento bruto, 

o que contribuiu para fortalecer o negócio e  posicionar 

a marca. Esse crescimento é confirmado também pelo 

ranking da Associação Gaúcha de Supermercados. 

Em 2016, entre 252 supermercados do Rio Grande do 

Sul, a rede SuperCotrirosa apresentou um resultado 

acima da média estadual, com crescimento nominal 

de 12% e aumento real de 5,7%, enquanto a média do 

estado foi de 9,7% no crescimento nominal e 3,4% de 

aumento real. A totalidade do investimento publicitário 

do anunciante foi reservada à RBS TV. A LM Propa-

ganda atende a conta publicitária do SuperCotrirosa.

Atualmente, a rede conta com 21 supermercados e 

integra os negócios da cooperativa, que está com-

pletando 50 anos de fundação, atuando diretamente 

em 16 municípios da região noroeste do Rio Grande 

do Sul. A Cotrirosa possui também 25 unidades de 

recebimento de grãos, 25 lojas agropecuárias, quatro 

postos de combustíveis, três moinhos e agroindústria 

que comercializa cerca de 50 produtos com as marcas 

Nutrirosa e Cotrirosa.

SUPERMERCADO TEM 
CRESCIMENTO ACIMA DE 
150% COM MÍDIA NA RBS TV
A tOtAliDADE DO invEStimEntO pUbliCitáriO 
DO AnUnCiAntE FOi rESErvADO à EmiSSOrA

SETOR: Supermercado
MERCADO: Santa Rosa e região 
OBJETIVO: Atrair interesse das pessoas e ampliar 
faturamento 
SOLUÇÃO: Investimento 100% na RBS TV 
RESULTADO: Crescimento de 150%

“Nossa parceria com a RBS TV 
fortalece a marca e o negócio”
Zélia, do SuperCotrirosa

RIO GRANDE DO SUL 
SuperCotrirosa
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Aline Machado Stachuk, gerente financeira, e Diego 

Stachuk, gerente de negócios da SuperFish, investem 

a totalidade da sua verba publicitária na RPC Foz do 

Iguaçu e ficam ano ar o ano todo na programação da 

Globo.

Eles visam divulgar o SuperFish, um novo conceito 

de vendas de peixes e frutos do mar, que rompe o 

paradigma de peixaria, propondo um ambiente mais 

requintado e um mix de produtos selecionados. 

Na Globo, em parceria com a agência de publicidade 

Dezesseis, anunciam em programas matutinos e com 

foco em gastronomia, como Mais Você e Paraná TV, 

por exemplo, para fixar a marca e alavancar os resul-

tados. “Obtivemos um crescimento médio de 60% nas 

vendas no varejo em nossa nova loja, além de maior 

alcance de clientes, fixação de marca e a divulgação 

da qualidade dos nossos produtos, estrutura e aten-

dimento. A mídia na RPC contribuiu diretamente para 

atingir esses bons números”, comemoram Aline e Die-

go. “Após a aceitação imediata e crescente do públi-

co face ao nosso novo formato e conceito, iniciamos 

o estudo e o desenvolvimento da estruturação para 

expandir a marca no formato de franquias, visando, 

inicialmente, todo o Paraná”, informam.

Em abril de 2012, a SuperFish iniciou suas atividades 

pelo setor atacadista, voltado para os ramos de hote-

laria e gastronomia de Foz do Iguaçu e região. Após a 

conquista do mercado e da confiança de clientes e for-

necedores, começou em 2016 as atividades voltadas 

para o setor varejista, apresentando uma nova propos-

ta de trabalho e um conceito fixado: o primeiro empório 

do mar de Foz do Iguaçu. “Nosso grande diferencial é 

a extrema e rigorosa busca pela qualidade dos produ-

tos. A seleção de grandes fornecedores com produtos 

exclusivos e ímpares para exigentes paladares formam 

os pilares da empresa”, dizem Aline e Diego.

NOVO CONCEITO DE VENDAS DE PEIXES E FRUTOS  
DO MAR É DIVULGADO COM VERBA 100% GLOBO 
SUCESSO DA iniCiAtivA EStimUlA EmprESA A invEStir AgOrA Em FrAnqUiAS

PARANÁ
SuperFish

“A mídia na RPC contribuiu diretamente 
para atingir esses bons números”
Aline e Diego, da SuperFish

SETOR: Atacado e varejo de peixes e frutos do 
mar
MERCADO: Foz do Iguaçu e região 
OBJETIVO: Divulgar novo conceito de vendas 
SOLUÇÃO: Mídia 100% na Globo, o ano inteiro
RESULTADO: Vendas cresceram 60%
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Rosângela da Rosa Espíndola, diretora da Cimes 

Construtora e Incorporadora, visava divulgar lança-

mento imobiliário com apartamento decorado.

Desenvolvida em parceria com a agência de publicida-

de Interativa, a proposta de comunicação era ousada 

e inovadora. Até então, a construtora anunciava no 

lançamento dos empreendimentos ou na entrega de 

chaves, utilizando apenas mídia avulsa. “O sucesso foi 

tanto que, em menos de duas semanas de campanha, 

os apartamentos decorados foram comercializados e 

quem já adquiriu um imóvel no empreendimento fi cou 

ainda mais confi ante”, diz Rosângela. “O apartamento 

foi mais que uma aposta, pois superou as nossas ex-

pectativas como construtora. Estamos encantados e 

apaixonados pelo resultado que tivemos com a NSC 

TV e G1 SC.”

O comercial mostrou imagens do apartamento de-

corado de uma forma bem conceitual, nos intervalos 

do Bom Dia Brasil, Mais Você, Bem Estar, NSC Notí-

cias, Jornal da Globo, Altas Horas e Como Será?. No 

GShow, utilizou-se vídeo com depoimento de clientes 

e do arquiteto. A maior parte da verba publicitária da 

empresa foi investida na NSC TV Florianópolis.

“A campanha foi um sucesso. Além da comercializa-

ção do apartamento decorado, tivemos uma maior 

visibilidade do empreendimento e um importante re-

forço de marca para a construtora Cimes”, informa 

Rosângela. 

CAMPANHA INOVADORA GERA BONS 
RESULTADOS PARA CONSTRUTORA
mAiOr pArtE DA vErbA pUbliCitáriA FOi invEStiDA nA 
prOgrAmAçãO DA glObO

SANTA CATARINA 
Cimes Construtora e Incorporadora

“Em menos de duas semanas de campanha, os 
apartamentos decorados foram comercializados”
Rosângela, da Cimes

SETOR: Construção civil
MERCADO: Grande Florianópolis 
OBJETIVO: Divulgar lançamento 
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na NSC TV 
RESULTADO: Apartamentos vendidos e visibilidade 
para construtora
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Desde que chegou a Uruguaiana, a empresária cea-

rense Luiza Crispim, a Lu, mesmo com recursos li-

mitados, acreditou na força da comunicação da TV 

como impulsionadora de vendas. Ela começou em 

uma pequena loja de 20 metros quadrados, comer-

cializando cosméticos. “Eu sempre fui fiel em assistir 

à Globo. Não conhecia a RBS TV, mas tive o prazer 

de chegar e saber que eu podia ter acesso. Quando 

vim para cá, já sonhava em crescer e só conseguiria 

se divulgasse minha empresa em um veículo sério”, 

lembra Lu.

Deu certo. Com o passar dos anos, ela se tornou 

uma marca reconhecida em grande parte do Rio 

Grande do Sul e até em países vizinhos alcança-

dos pelo sinal da RBS TV Uruguaiana, com filiais e 

mais de 2.500 revendedoras. A Lu Representações 

é, hoje, referência na revenda de lingerie, seu carro-

chefe, bem como cosméticos e roupas. Lu reconhe-

ce que o sucesso passou pela parceria com a RBS 

TV, proporcionando expansão gradativa das filiais e 

do número de revendedoras.

Suas campanhas estão permanentemente no ar na 

emissora, em várias faixas horárias e dias da sema-

na, com presença sempre garantida no Caldeirão 

do Huck. A maior parte da verba da anunciante é 

reservada à RBS TV.

CONFIANÇA NA FORÇA DA TV COMO VEÍCULO PARA 
IMPULSIONAR VENDAS
EmprESáriA invEStE nA rbS tv DESDE qUE tinhA UmA lOjA DE 20 mEtrOS qUADrADOS

Empresa tem filiais e representantes 
em todo o Rio Grande do Sul
Luiza, da Lu Representações

SETOR: Moda íntima
MERCADO: Uruguaiana e região
OBJETIVO: Ampliar negócio e atrair revendedores
SOLUÇÃO: Mídia permanente na Globo 
RESULTADO: Marca reconhecida em todo o estado

RIO GRANDE DO SUL 
Lu Representações
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Para fortalecer sua marca, gerar valor e atingir meta de 

matrículas em cada uma das unidades que compõem o 

Grupo Lobo, Silvério Antônio Simon, diretor-proprietário 

da instituição de ensino, investe em publicidade o ano in-

teiro na RPC, combinando campanhas institucionais de 

geração de valor para a marca e ações promocionais de 

captação de alunos para cada unidade. A Pulsar Propa-

ganda é a agência parceira do Grupo Lobo.

O comercial institucional destacou a qualidade do ensi-

no de todas as unidades do grupo. Nos comerciais pro-

mocionais de rematrícula e captação de novos alunos, o 

mote da campanha sempre foi o produto, fazendo a rela-

ção direta com a qualidade do ensino. Do planejamento 

de mídia constaram o patrocínio dos projetos Televisan-

do, da RPC Guarapuava, e vídeos de homenagem ao Dia 

do Professor.

Os resultados foram superlativos, como relata Silvério. 

No Colégio Lobo e Lobo Pré-Vestibulares, a meta para 

rematrículas e novas matrículas foi ultrapassada em nada 

menos do que 72%, enquanto no curso de pré-vestibular 

esse número foi de 48%. No Colégio Lobo Med e Lobo 

Med Cursos, a meta foi atingida, com 40% dos alunos 

sendo aprovados em medicina. Na Escola Aquarela do 

Saber a meta foi superada em 20%, e a maioria dos alu-

nos já matriculados permaneceu na instituição. Na Escola 

Lobo Kids, a meta de matrículas para o período integral 

superou as expectativas e a para meio período foi atingi-

da em 100%. No Sistema Educacional Platão, a meta de 

matrícula também foi atingida.

Silvério destaca a qualidade da parceria com a RPC. 

“Nesse período, observamos uma evolução na consoli-

dação da nossa marca e aos poucos estamos atingindo o 

crescimento desejado no que diz respeito à captação de 

alunos. Com certeza fortalecemos laços em uma parceria 

de sucesso”, diz ele.

O Grupo Lobo nasceu em julho de 2003 com uma turma 

de pré-vestibular que, com bons resultados, tornou pos-

sível a criação do Colégio Lobo, o Sistema Educacional 

Platão e o Colégio Lobo Med.

MÍDIA DIVERSIFICADA NA GLOBO FAZ COM QUE METAS 
SEJAM ULTRAPASSADAS EM ATÉ 70%
inStitUiçãO DE EnSinO DivUlgA SEUS SErviçOS O AnO tODO nA rpC

SETOR: Educação
MERCADO: Guarapuava e região
OBJETIVO: Fortalecer marca, gerar valor e atrair 
matrículas 
SOLUÇÃO: Campanhas institucionais e 
promocionais na RPC
RESULTADO: Metas ultrapassadas em até 70%

“Observamos uma evolução na 
consolidação da nossa marca”
Silvério, do Grupo Lobo

PARANÁ
Grupo Lobo
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“A parceria da Berlanda com a NSC TV trouxe bons 

frutos para mostrar o braço social forte na empresa, 

assim como outras ações de responsabilidade social, 

como a ressocialização de detentos, e certamente con-

tribuiu para o resultado nas vendas e no crescimento em 

2017”, comemora Nilso Berlanda, diretor presidente da 

Berlanda. “A partir da nossa presença na NSC TV, pode-

mos também afi rmar que é notório o aumento no fl uxo 

de clientes em nossas lojas desde o começo de uma 

ação comercial, com uma oferta anunciada, resultado 

do trabalho de nosso comercial e compras, junto com o 

veículo de comunicação que é líder em audiência”.

Entre os resultados citados por Nilso estão o crescimen-

to, em 2017, de 10%, acima dos 8% projetados pela 

empresa. “Iniciativas de presença na mídia – sejam por 

meio de anúncios ou de apoio a ações sociais – contri-

buíram bastante para que o resultado fosse ampliado 

em relação ao esperado inicialmente”, diz ele.

Entre as ações sociais que contaram com forte presen-

ça da Berlanda, Nilso destaca a Campanha Árvore do 

Bem, que benefi ciou 182 instituições, espalhadas em 

161 municípios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As campanhas da Berlanda, concebidas pela All Publi-

cidade, são inseridas nos intervalos do Bom Dia Praça, 

Mais Você, Encontro, Praça TV 1ª e 2ª Edições, Vale a 

Pena Ver de Novo e Novela I. “Nosso foco era ampliar a 

presença da marca junto aos catarinenses e, por conse-

quência, obter retorno imediato em vendas”, diz Nilso. 

“Ambos os objetivos foram trabalhados simultaneamen-

te no ano de 2017, o que trouxe ótimos resultados para 

a Berlanda, incrementando o faturamento e o relaciona-

mento da rede com o público. Com base na orientação 

da agência, optamos por mesclar as ações sociais de-

senvolvidas pela Berlanda com ações promocionais que 

reforcem o nosso negócio. Somadas, as iniciativas nos 

propiciaram a oportunidade de estar constantemente na 

mídia, e, portanto, sempre presentes na casa dos nos-

sos clientes por meio da NSC TV Blumenau”.

SANTA CATARINA
Berlanda

“Nosso foco era ampliar a presença 
da marca junto aos catarinenses”
Nilso, da Berlanda

ANUNCIANTE COMBINA 
PROMOÇÃO E AÇÕES 
SOCIAIS NA GLOBO 
CrESCimEntO DA EmprESA AO lOngO 
DE 2017 FOi ACimA DO ESpErADO

SETOR: Varejo
MERCADO: Santa Catarina
OBJETIVO: Divulgar ações sociais
SOLUÇÃO: Mídia na programação da Globo
RESULTADO: Mais vendas, maior fl uxo nas lojas e 
fortalecimento da marca
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RIO GRANDE DO SUL 
Carllotto Empreendimentos Imobiliários

SETOR: Imóveis
MERCADO: Erechim e região
OBJETIVO: Retomar venda de imóveis 
SOLUÇÃO: Verba concentrada na RBS TV
RESULTADO: 200 imóveis vendidos

Ao concentrar a maior parte da sua verba publicitária 

na programação da RBS TV Erechim a partir de outu-

bro 2016,  Adacir Geraldo Carllotto, sócio-proprietário 

da Carllotto Empreendimentos Imobiliários, queria su-

perar, além da crise, a desconfiança no segmento de 

imóveis vendidos na planta na região de Erechim.

Ele acreditava que teria maior possibilidade de suces-

so e rapidez na comercialização de imóveis com uma 

comunicação que convencesse o público da solidez 

da sua empresa. Para tanto, criou campanha em duas 

etapas: na primeira, mostrou a trajetória da Carllotto 

desde sua fundação. Na segunda, mostrou os imóveis 

disponíveis para comercialização, prontos para mo-

rar, ainda em construção ou em fase de lançamento. 

“Os resultados atenderam às nossas expectativas e 

os objetivos foram alcançados. Em 18 meses foram 

comercializados em torno de 200 imóveis, entre lotes 

urbanos e apartamentos”, diz Adacir.

A Carllotto Empreendimentos é uma empresa familiar 

e iniciou suas atividades em 1998, tendo como pro-

prietários o casal Adacir e Glaci, aos quais juntou-se o 

filho César Augusto, formado em engenharia civil. Os 

pilares que sustentam a empresa são o respeito e a 

confiança, trazendo assim mais estabilidade na parce-

ria firmada com os clientes.

200 IMÓVEIS VENDIDOS 
COM MÍDIA CONCENTRADA 
NA GLOBO 
CAmpAnhA DO AnUnCiAntE SUpErOU CriSE E 
DESCOnFiAnçA DOS COnSUmiDOrES

“Os resultados atenderam às nossas 
expectativas e os objetivos foram alcançados”
Adacir, da Carllotto, com a esposa Glaci  
e o filho César Augusto
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A ampliação do investimento na Globo, com mídia 

focada em programas do horário nobre, como Jornal 

Nacional, linha de novelas e Fantástico, auxiliou o Cen-

tro Universitário Curitiba, Unicuritiba, a alcançar um óti-

mo resultado no seu último processo seletivo de verão. 

A instituição de ensino superior, que tem 67 anos de 

história e tradição na área do Direito, conquistou o seu 

maior número de matriculados na graduação, compa-

rado com os resultados obtidos nos últimos três anos. 

“Pensando em um cenário de dificuldades econômi-

cas, como este que estamos vivenciando, é um gran-

de feito”, explica Edison Medeiros, ceo da Administra-

dora Educacional Novo Ateneu (Aena), mantenedora 

do Unicuritiba. “Isso nos dá uma resposta importante 

sobre o posicionamento do Unicuritiba com uma es-

tratégia diferenciada de comunicação, chamando a 

atenção para a qualidade de todo o portfólio da nossa 

instituição. Outro ponto a destacar são os ganhos com 

a exposição da marca em canais importantes para o 

nosso público, aproximando essa relação e firmando 

nossa imagem institucional”, diz ele.

A campanha publicitária criada para divulgar o vestibu-

lar de verão 2018 trabalhou o conceito “Qualidade que 

se vê e se comprova”. Para transmitir essa ideia, o filme 

apresenta imagens da estrutura e de práticas acadêmi-

cas, com a participação dos estudantes da instituição.

Pertencente ao mesmo grupo do Unicuritiba, o Colé-

gio Novo Ateneu também marcou presença na RPC 

Curitiba, com inserções de um filme testemunhal gra-

vado com depoimentos de alunos, trabalhando o slo-

gan “Aqui eu sou ‘um’, e não ‘mais um’”. Esse concei-

to foi desenvolvido a partir de uma pesquisa interna, 

que destacou o atendimento próximo e afetivo como o 

ponto forte da escola.

Outra estratégia adotada foi um projeto especial de 

branded content, realizado em parceria com o G1, que 

apresentou os atributos do colégio em um formato di-

ferenciado. O resultado foi um aumento de 63% na 

procura por visitas, em relação à campanha realizada 

para ingresso em 2017.

HORÁRIO NOBRE DA GLOBO AJUDA INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO A ATINGIR RECORDE DE MATRÍCULAS
AnUnCiAntE tAmbém invEStiU Em branded content nO g1, COm ExCElEntES rESUltADOS

“Pensando em um cenário 
de dificuldades econômicas, 
é um grande feito”
Edison, da Aena

SETOR: Ensino
MERCADO: Curitiba e região
OBJETIVO: Aumentar matrículas na graduação
SOLUÇÃO: Mídia em horário nobre na Globo 
RESULTADO: Recorde de matrículas

PARANÁ
Unicuritiba
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“A NSC TV é uma emissora muito conceituada e tra-

dicional em nossa região”, diz Magda T. Loureiro Mer-

cúrio, sócia-administradora da Odontosan. “Aliar-se 

a uma marca como esta faz com que, naturalmente, 

nosso público-alvo se fi delize, pois nos associa a que-

sitos como tradição, qualidade e confi ança.”

A Odontosan faz parte de uma rede de clínicas que se 

estabeleceu no oeste catarinense há oito anos. Desde 

então, já abriu quatro unidades. Atua visando aliar a 

qualidade e a  modernidade da odontologia à acessi-

bilidade desses serviços à população.

Na NSC TV Chapecó, a clínica patrocina o Jornal do 

Almoço e insere sua campanha também em progra-

mas com audiência junto ao target visado, mostrando 

a estrutura, o atendimento e os serviços oferecidos. 

Toda a verba para TV da anunciante foi confi ada à 

emissora. 

Os resultados são comemorados por Magda. “Alcan-

çamos o público-alvo desejado, trabalhamos nossa 

marca e tivemos um retorno muito positivo dos clien-

tes que viram o comercial e procuraram a clínica”, diz 

ela.

PATROCÍNIO DO JORNAL 
DO ALMOÇO GARANTE 
RETORNO A CLÍNICA DE 
ODONTOLOGIA
AnUnCiAntE DEStACA AlCAnCE 
E FiDElizAçãO

SETOR: Odontologia 
MERCADO: Oeste catarinense 
OBJETIVO: Atrair e fi delizar clientes
SOLUÇÃO: Mídia e patrocínio do Jornal do
Almoço 
RESULTADO: Retorno positivo dos clientes

“Trabalhamos nossa marca e 
tivemos um retorno muito positivo”
Magda e Norival Loureiro Júnior,
sócios proprietários da Odontosan

SANTA CATARINA 
Odontosan
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Renan Hoesel Machado e Matheus Hoesel Machado, 

sócios da Saúde Total Produtos Naturais, viram o nú-

mero de clientes de suas lojas dobrar depois de inves-

tirem em publicidade na RBS TV. Também comemo-

ram o reconhecimento da marca no mercado.

Eles começaram a divulgar seus produtos e serviços 

na programação da Globo em abril do ano passado, 

com mensagens institucionais veiculadas no Jornal do 

Almoço e em outros programas locais. “Logo percebe-

mos o valor no investimento e, depois do terceiro mês 

de veiculação, o triplicamos”, informam Renan e Ma-

theus. Atualmente, as campanhas da Saúde Total es-

tão concentradas no Jornal do Almoço. Praticamente 

toda a verba de publicidade da anunciante é reservada 

à RBS TV Bagé.

A empresa foi criada em meados de 2015, visando 

atender pessoas com restrições alimentares e que 

tinham dificuldade para encontrar produtos desse 

tipo na região. O sucesso foi enorme, tendo crescido 

2000% em dois anos de atividade.

Além da loja física, Renan e Matheus prometem para 

breve um projeto chamado Saudetotalinbox, um e-

commerce de assinaturas de produtos naturais entre-

gues mensalmente na casa do cliente. 

LOJA DE PRODUTOS NATURAIS VÊ CLIENTELA DOBRAR COM 
MÍDIA CONCENTRADA NA GLOBO 
AnUnCiAntE COnCEntrA SUAS CAmpAnhAS nO Jornal do almoço

RIO GRANDE DO SUL 
Saúde Total

“Logo percebemos o valor no investimento”
Renan e Matheus, da Saúde Total

SETOR: Alimentos
MERCADO: Bagé e região
OBJETIVO: Divulgar marca e construir mercado
SOLUÇÃO: Mídia concentrada no Jornal do 
Almoço
RESULTADO: Clientela cresceu 100%
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Para se comunicar com a comunidade e reforçar sua 

marca, a Coprel Cooperativa de Energia anuncia des-

de 2002, aos sábados, no intervalo do Jornal do Almo-

ço e, aos domingos, no intervalo do Globo Rural, com 

programetes de um minuto, como informa Jânio Vital 

Stefanello, presidente da cooperativa. “Queremos criar 

uma linha de comunicação permanente com a comu-

nidade, apresentando soluções e empreendedores 

da região, ao mesmo tempo em que o telespectador 

atualiza informações sobre segurança e novidades nos 

serviços de energia”, diz ele.

Criados pela Forza Comunicação e Marketing, os pro-

grametes, denominados Notícias Coprel, contam a 

história de trabalho e determinação de muitas famílias: 

empresários e agricultores que utilizam a energia para 

transformar a vida de sua família e da sua região, pes-

soas que junto com a Coprel dão todo o seu amor 

e empenho para que a energia nunca se apague e 

continue melhorando a vida de todos. A cooperativa 

reserva a totalidade dos seus investimentos no meio 

TV para a RBS TV Cruz Alta e Passo Fundo. “Várias 

formas de comunicação são utilizadas pela Coprel. O 

investimento na RBS TV reforça essa comunicação, 

principalmente pela escolha do programa Jornal do Al-

moço, onde o público está ligado em assistir as infor-

mações da região, diz Jânio. “A Coprel aproxima cam-

po e cidade, oportunidades e pessoas, crescimento 

e desenvolvimento. Através da cooperação, união de 

ideias, trabalho conjunto, a Coprel gera transforma-

ção em todos os municípios onde atua, aproximan-

do os cooperantes da realização dos seus sonhos. O 

Notícias Coprel mostra para a nossa região os bons 

exemplos que podem ser seguidos ou adaptados pelo 

telespectador.”

A Coprel Cooperativa de Energia completou 50 anos 

em janeiro. Em extensão de redes, é a maior coopera-

tiva de eletrificação do Brasil, atendendo 53 mil famílias 

com quase 18 mil quilômetros de redes construídas. A 

área de permissão é de 20 mil quilômetros quadrados, 

totalizando 72 municípios, dos quais 13 são 100% 

atendidos pela Coprel. A cooperativa possui três usi-

nas próprias e outras quatro em conjunto com investi-

dores. Em 2010, começou a investir em telecomunica-

ções, com a criação da Coprel Telecom.

PROGRAMETES MANTÊM COOPERATIVA EM CONTATO  
COM A COMUNIDADE 
AnUnCiAntE EStá prESEntE nA prOgrAmAçãO DA glObO DESDE 2002

RIO GRANDE DO SUL 
Coprel Cooperativa de Energia

“Queremos criar uma linha de comunicação 
permanente com a comunidade”
Jânio, da Coprel

SETOR: Distribuição de energia elétrica
MERCADO: Cruz Alta e Passo Fundo
OBJETIVO: Informar a comunidade e reforçar 
marca
SOLUÇÃO: Programete aos sábados e domingos
RESULTADO: Comunicação permanente com a 
comunidade
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Jurandir Campos, sócio-proprietário da Vizzano Mó-

veis, queria fortalecer a marca da sua empresa e posi-

cioná-la no mercado de Londrina e região como sinô-

nimo de produtos de qualidade, alto valor agregado e 

preços atrativos.

Para isso, em parceria com a N D M Propaganda e 

RPC Londrina investiu em uma comunicação publi-

citária mais horizontal, de caráter institucional e de 

longo prazo, combinada a campanhas promocionais 

verticais curtas. “A expertise técnica do atendimento 

da emissora e da nossa agência foi de fundamental 

importância para a assertividade das campanhas e do 

público-alvo em virtude dos objetivos de comunica-

ção, e isso trouxe ótimos resultados”, garante Juran-

dir. Nas campanhas promocionais, ele alocou os filmes 

da Vizzano nos intervalos da programação durante os 

dias de semana e também no Pequenas Empresas & 

Grandes Negócios. “Tivemos um retorno fantástico”, 

diz Jurandir. A Vizzano também assinou o patrocínio 

do programa semanal Plug. “A troca de ideias levou 

às decisões certas, o alvo foi atingido”, diz ele. Visan-

do fortalecer a marca, o patrocínio no programa Plug 

foi renovado para o ano 2018, pois em 2017 a asso-

ciação com o programa rendeu ótimos resultados. “O 

ano de 2017, apesar da crise, foi um dos melhores 

para nós”, comemora Jurandir.

Em junho de 2009, Jurandir, após 25 anos trabalhan-

do como funcionário em outras lojas, decidiu montar 

a sua própria junto com seu sócio Rober. “No início, 

investíamos em vários meios de comunicação e está-

vamos dando tiro para todo lado, sem saber qual era 

o nosso foco, mas de quatro anos para cá todo inves-

timento foi centralizado na RPC, onde nosso público 

está. Foi aí o nosso pulo do gato, onde crescemos 

bastante. Houve uma imensa verticalização da marca 

e retornos.”

ANUNCIANTE COMBINA 
COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL E 
NACIONAL NA RPC
pAtrOCíniO DO Plug E inSErçõES nO 
Pequenas emPresas & grandes negócios 
AlAvAnCArAm rESUltADOS

“Tivemos um retorno fantástico”
Jurandir, da Vizzano Móveis

SETOR: Móveis e decoração
MERCADO: Londrina e região
OBJETIVO: Fortalecer marca e posicionar-se no 
mercado 
SOLUÇÃO: Investimento centralizado na RPC
RESULTADO: Marca e retorno fortalecidos

PARANÁ
Vizzano Móveis
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Anunciando na programação da Globo desde 1996, 

as Empresas Radar optaram por veicular chamadas 

diárias no NSC Notícias da NSC TV Criciúma. Os re-

sultados foram considerados positivos por José Altair 

Back, diretor da organização. “Com anúncios diários, 

nos mantemos sempre como marca forte na região”, 

diz ele. “Pesquisas recentes apontam a Radar como a 

empresa mais lembrada do segmento de segurança, 

com mais de 50% na região.” A agência Publicart Com 

atende a conta publicitária da empresa.

A Radar surgiu em 1993, quando José aceitou o desa-

fi o de terceirizar a área de segurança de uma empresa 

do setor cerâmico de Cocal do Sul. Por volta de 1996, 

ele associou-se à mulher, Aires Terezinha Bortolotto 

Back, e transferiu a empresa para Criciúma, diversifi -

cando suas atividades e passando a atuar também em 

limpeza, conservação, jardinagem e movimentação de 

mercadorias, além de serviços de vigilância empresa-

rial, patrimonial, particular e eletrônica. Em 2011 abriu 

um escritório para atender a região de Araranguá.

Atualmente são 500 funcionários que atuam em apro-

ximadamente 200 clientes. A empresa conta também 

com 2 mil clientes que recebem os serviços de moni-

toramento de alarme. 

PRESENÇA NO NSC 
NOTÍCIAS GARANTE MARCA 
FORTE PARA EMPRESA DE 
SEGURANÇA
AnUnCiAntE é pArCEirO AntigO DA 
prOgrAmAçãO DA glObO

SETOR: Vigilância e segurança
MERCADO: Sul de Santa Catarina
OBJETIVO: Fixação e manutenção da marca
SOLUÇÃO: Inserções no NSC Notícias
RESULTADO: Empresa é a mais lembrada no 
segmento na região

“Com anúncios diários, nos mantemos 
sempre como marca forte na região”
José, das Empresas Radar

SANTA CATARINA 
Empresas Radar
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Pierry Oliveira, proprietário da Portal Multimarcas, jun-

to com a agência de publicidade Comunick, aposta-

ram no humor nas campanhas da empresa para atrair 

clientes para dentro da loja durante os feirões de auto-

móveis. “Nossa tática foi se aproximar mais do consu-

midor com comerciais diferenciados chamando para 

feirões dentro da loja. Com uma pequena pitada de 

humor, as campanhas se destacavam em relação aos 

concorrentes”, explica Pierry.

Para divulgar as campanhas, ele concentrou pratica-

mente toda a sua verba publicitária na RBS TV Rio 

Grande, nos intervalos do Bom Dia Brasil, Jornal do 

Almoço, Globo Esporte, Jornal Nacional, Novela III, 

Globo Repórter, Amor e Sexo, Big Brother Brasil, É de 

Casa, Estrelas, Caldeirão do Huck e AutoEsporte.

Pierry resume os resultados: aumento significativo no 

fluxo de clientes e vendas durante os feirões, superan-

do as expectativas, com crescimento de mais de 50% 

nas vendas durante o período das campanhas no ar. 

“Já no primeiro Feirão de Páscoa superamos o nosso 

recorde de vendas”, comemora ele.

A Portal Multimarcas, revendedora autorizada Hyundai 

e Toyota, atua há 11 anos em Rio Grande e é referên-

cia no mercado automotivo local.

VENDAS CRESCERAM MAIS DE 50% COM CAMPANHAS 
CONCENTRADAS NA RBS TV 
FilmES bEm-hUmOrADOS AjUDArAm A AtrAir mAiS COnSUmiDOrES pArA FEirõES DE AUtOmóvEiS

RIO GRANDE DO SUL 
Portal Multimarcas

“Já no primeiro Feirão de Páscoa 
superamos o nosso recorde de vendas”
Pierry, da Portal Multimarcas

SETOR: Automotivo
MERCADO: Rio Grande e região
OBJETIVO: Alavancar vendas em feirões 
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na RBS TV 
RESULTADO: Crescimento de mais de 50% nas 
vendas
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Desde novembro de 2017, o Miller Supermercados 

não sai do ar na programação da RBS TV Santa Cruz 

do Sul, visando fortalecer a sua marca por meio da 

valorização dos clientes e, assim, aumentar o ticket 

médio, como explica Celso Müller, proprietário da em-

presa.

Sua campanha passa por comerciais institucionais 

na emissora com a participação de clientes de longa 

data: uma avó que fala sobre as delícias da padaria e 

confeitaria, uma mãe e dona de casa que seleciona 

muito bem as frutas e verduras que fazem parte da ali-

mentação familiar e um pai que é criterioso na escolha 

das melhores carnes para preparar o churrasco para 

sua família. Toda a verba para TV do anunciante foi 

reservada à RBS TV.

Celso comemora os bons resultados conquistados: 

marca mais reconhecida e clientes satisfeitos.

Em 1997, a família Müller adquiriu um antigo super-

mercado da cidade, no centro. A expansão foi rápida. 

Em 2000, foi inaugurada a matriz do supermercado, 

seguida de nova loja ainda maior, com estacionamen-

to coberto, restaurante, cafeteria, lojas, farmácia, lan 

house, televendas, lotérica, lavanderia e videolocado-

ra. Hoje, além de mais duas filiais, o Miller Supermer-

cados conta com a padaria e confeitaria Mundo dos 

Sabores Miller Pães e Doces. Hoje, a empresa empre-

ga mais de 500 pessoas.

ANUNCIANTE VALORIZA 
CONSUMIDORES EM 
CAMPANHA NA RBS TV 
FilmES inStitUCiOnAiS trAzEm DEpOimEntOS 
DE trêS CliEntES DO SUpErmErCADO

RIO GRANDE DO SUL 
Miller Supermercados

Marca mais reconhecida e clientes satisfeitos
Celso, do Miller Supermercados

SETOR: Supermercados
MERCADO: Santa Cruz do Sul e região
OBJETIVO: Fortalecer marca e aumentar ticket 
médio
SOLUÇÃO: Campanha com verba de TV 100% na 
Globo 
RESULTADO: Marca reconhecida e clientes 
satisfeitos
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Juão Alves, proprietário da Clique Presentes, come-

mora um crescimento médio de 25% em vendas, sen-

do que  na Black Friday de 2017 chegou a dobrar o 

faturamento do ano anterior, depois de investir em mí-

dia o ano todo na programação da Globo.

A empresa divulgou seus produtos e serviços em cam-

panhas concentradas em períodos estratégicos, com 

inserções de 30 segundos à noite e 15 segundos pela 

manhã, sempre destacando os bons preços ofereci-

dos. A maior parte da verba publicitária da Clique Pre-

sentes foi reservada à RPC Paranavaí.

A Clique é uma loja de variedades em presentes e 

também completa na linha de viagem, comercializan-

do bolsas, malas, mochilas, objetos de decoração, 

bijuterias, acessórios para celular etc. Iniciou suas ati-

vidades em 2012, em Cianorte. Com cinco anos na 

cidade, a loja já é a primeira opção em presentes entre 

os cianortenses. Agora entra em uma nova fase, com 

projeto de expansão de filiais para a região.

VENDAS CRESCEM 25% COM PUBLICIDADE CONCENTRADA 
NA GLOBO 
AnUnCiAntE COmbinA inSErçõES nA prOgrAmAçãO nOtUrnA E mAtinAl

Maior parte do investimento do anunciante foi reservada à RPC
Juão, da Clique Presentes

SETOR: Presentes
MERCADO: Cianorte e região 
OBJETIVO: Aumentar faturamento
SOLUÇÃO: Campanhas concentradas na Globo 
em períodos estratégicos
RESULTADO: Vendas cresceram 25%

PARANÁ
Clique Presentes
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Desde agosto de 2017, Gilberto José Basso, proprie-

tário da Geriba Alimentos, tem investido na divulgação 

institucional da sua empresa, distribuidora de condi-

mentos, temperos, farináceos, grãos, especiarias, er-

vas, chás etc., na programação da RPC. Seu objetivo 

é fortalecer a marca, tornando-a ainda mais reconhe-

cida no mercado e nos pontos de venda. 

Seu planejamento de mídia passa pela programação 

matinal da Globo para atingir o público feminino com 

mais de 18 anos. Os filmes destacam a tradição e a 

qualidade dos produtos Geriba, mostrando toda a li-

nha de produtos. Os resultados são considerados 

bons por Gilberto: “É nítida a percepção das pessoas 

em relação à nossa marca. O crescimento da atuação 

da marca na região tem acontecido”, diz ele.

A Geriba é uma empresa de Cascavel fundada em 

janeiro de 1984 pelos irmãos Gilberto, José e Sérgio 

Antônio Basso. Iniciou suas atividades no ramo de 

empacotamento de condimentos em uma pequena 

área. Cresceu rapidamente: em 1994 atendia 35% do 

estado do Paraná, tornando-se referência no ramo de 

condimentos e cereais. Em 1999, mudou-se para uma 

área de 34 mil metros quadrados. Hoje, o grupo Geriba 

é composto por duas empresas, a Geriba e a Gestlê, 

contando com aproximadamente 200 colaboradores.

PROGRAMAÇÃO MATINAL 
AJUDA A FORTALECER 
MARCA JUNTO AO PÚBLICO 
FEMININO
“é nítiDA A pErCEpçãO DAS pESSOAS COm A 
nOSSA mArCA. A ExpAnSãO DA AtUAçãO DA 
mArCA nA rEgiãO tEm ACOntECiDO”, Diz 
AnUnCiAntE

SETOR: Alimentos
MERCADO: Cascavel, Foz do Iguaçu e 
Guarapuava
OBJETIVO: Fortalecer marca
SOLUÇÃO: Mídia pela manhã na Globo 
RESULTADO: Marca mais reconhecida

Anunciante investe em campanhas 
institucionais na Globo 
Gilberto, da Geriba Alimentos

PARANÁ
Geriba Alimentos
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O objetivo do Condor Super Center, ao investir em cam-

panha na NSC TV Joinville no fi nal do ano passado, era 

aproximar-se mais da comunidade, trazendo para den-

tro do hipermercado uma ação de cunho solidário e que 

tivesse identifi cação com os propósitos sociais da em-

presa, informa Elaine Munhoz, diretora de marketing da 

organização.

“Havia a necessidade de amplifi car a campanha Árvo-

re do Bem, para arrecadar ainda mais brinquedos para 

as crianças carentes”, explica. Uma das soluções seria 

adicionar um ponto de coleta, preferencialmente com 

brinquedos à venda para facilitar o ato da doação. “En-

tendendo a necessidade editorial e o nosso objetivo, 

construímos juntos a viabilidade do projeto, nos aproxi-

mando da comunidade”, diz Elaine. A Exit Comunicação 

é a agência parceira do Condor.

A campanha combinou vinhetas no Jornal do Almoço e 

inserções na programação, convidando o público para a 

semana de atrações natalinas, realizada dentro do hiper-

mercado. “Convidamos a população a participar, de for-

ma gratuita, de uma semana inteira de atrações natalinas 

dentro do Hiper Condor Joinville”, lembra.

Os resultados foram expressivos: um crescimento de 

200% na arrecadação de brinquedos. “A campanha 

atraiu a circulação de cerca de 15 mil pessoas durante a 

semana de atrações, oriundas de várias partes da cida-

de e que não frequentavam o hipermercado”, comemora 

Elaine. Durante os meses da campanha, a loja obteve um 

aumento de 5,4% no número de clientes atendidos.

Segundo ela, a ação proporcionou uma experiência dife-

renciada ao cliente Condor. “Ele se sentiu privilegiado em 

participar sem que isso ocasionasse uma demanda maior 

de tempo, visto que pôde aproveitar sua ida ao hipermer-

cado para contribuir de forma signifi cativa para o sucesso 

da campanha. Ao mesmo tempo, o Condor conseguiu 

seu objetivo, que era de, mais do que ser um centro de 

compras e lazer, ser reconhecido como uma marca que 

pratica a responsabilidade social”, diz ela.

CAMPANHA NA NSC TV ATRAI DOAÇÕES E APROXIMA CLIENTES 
nÚmErO DE CliEntES AtEnDiDOS CrESCEU 5% E A ArrECADAçãO DE brinqUEDOS SAltOU 200%

SANTA CATARINA 
Condor Super Center

“A campanha atraiu a circulação de cerca de 15 mil 
pessoas durante a semana de atrações”
Elaine, do Condor Super Center

SETOR: Varejo 
MERCADO: Joinville e região
OBJETIVO: Divulgar campanha de arrecadação 
SOLUÇÃO: Campanha na Globo 
RESULTADO: Crescimento de 200% na 
arrecadação de brinquedos
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A Uningá, Centro Universitário Ingá, investiu durante todo 

o ano de 2017 em campanha de lançamento dos seus 

cursos de ensino à distância (EaD) em horário nobre da 

programação da RPC Maringá, patrocinando também 

o Paraná TV 2ª Edição. Na RPC, a instituição de ensino 

concentrou 95% do seu investimento em publicidade e 

colheu bons resultados, como informa Rafael Rissato, 

coordenador de marketing da Uningá. “A campanha foi 

um sucesso. A busca por inscrições superou as expec-

tativas, refletindo também no crescimento da procura 

pelos cursos presenciais”, comemora ele. 

Além disso, a Uningá verificou um aumento de 47% nas 

inscrições para o vestibular dos cursos presenciais. Ou-

tro ponto positivo foi a abrangência da mídia, possibi-

litando atrair candidatos de uma grande região, fator 

essencial para o EaD. “A exposição em um veículo de 

amplo alcance proporcionou a consolidação da marca 

Uningá como ensino superior de qualidade, entre as 

melhores instituições de ensino superior do Brasil”, diz 

Rafael.

Já reconhecida pela qualidade no ensino superior e do 

excelente corpo docente, a Uningá montou uma equipe 

com sólido conhecimento em EaD e escolheu os cur-

sos dentro da atual realidade do mercado. “O sucesso 

só dependia então da divulgação para atrair alunos”, diz 

Rafael. “Investindo em um meio de comunicação como 

a TV e em uma rede de prestígio, a Uningá conseguiu al-

cançar a meta de ampliar seu raio de ação. Um número 

maior de estudantes e profissionais, inclusive de outras 

regiões do Paraná e estados vizinhos, agora buscam a 

Uningá para os cursos de graduação, pós-graduação e 

mestrado.”  

Segundo Rafael, a exposição na RPC atraiu interessados 

também para as redes sociais da Uningá, possibilitando 

aos estudantes conhecerem os cursos, a estrutura e as 

condições. “Essa facilidade de comunicação através 

da internet é essencial para quem procura informações 

completas, como é o caso do estudante em busca de 

graduação ou o profissional que pretende complemen-

tar seus conhecimentos”, diz ele. “A campanha garantiu 

sucesso total no primeiro vestibular do EaD da Uningá 

e fortaleceu a marca da instituição junto a um grande 

público. Enfim, a campanha na RPC proporcionou resul-

tados em todos os níveis.”

DIVULGAÇÃO DE CURSOS DE ENSINO À DISTÂNCIA TEM 
SUCESSO IMEDIATO COM PUBLICIDADE NA RPC
inStitUiçãO DE EnSinO rESErvOU 95% DA SUA vErbA pUbliCitáriA pArA A EmiSSOrA

PARANÁ
Uningá

“A campanha na RPC proporcionou 
resultados em todos os níveis”
Rafael, da Uningá

SETOR: Ensino
MERCADO: Maringá, Londrina e noroeste do 
estado
OBJETIVO: Divulgar ensino à distância
SOLUÇÃO: Mídia e patrocínio de telejornal 
RESULTADO: Bons resultados em todos os níveis
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Jaime Andreazza, diretor do Supermercados Andreazza, 

comemora os bons resultados de 20 anos de parceria 

com a RBS TV Caxias do Sul. “Mesmo perante a todas 

as dificuldades impostas pela economia brasileira, con-

seguimos reter e ainda conquistar novos clientes em 

2017”, diz ele. “Os Supermercados Andreazza reverte-

ram os indicadores do mercado e fecharam 2017 com 

crescimento e ótimas perspectivas para este ano.”

Jaime fica no ar o ano inteiro, de segunda a sexta-feira, 

na programação da Globo com campanhas com foco 

em ofertas diárias. “Criamos assim uma forte identifica-

ção junto ao consumidor, cada vez mais atento às pro-

moções e oportunidades de economia no mercado. O 

planejamento de mídia, desenhado pela agência Quanta 

Ideias, passa pelos telejornais matutinos e Novelas I e 

II e pelas atrações do Show de Terça. Os supermerca-

dos criaram campanhas temáticas – Terça da Economia, 

Quarta é Dia de Feira, Quinta da Carne, Fim de Semana 

Muito + Gostoso, por exemplo, encerradas com assina-

tura: “Leve mais Andreazza, leve mais para sua vida”.

“A TV abrange e conversa muito com nosso público-

alvo”, avalia Jaime. “Por isso, os materiais veiculados na 

RBS TV auxiliaram o Grupo Andreazza nesse caminho 

cheio de obstáculos e que, juntos, transformamos em 

oportunidades. Já somos parceiros há quase duas dé-

cadas, o que nos ajudou a desenvolver a linguagem pro-

mocional e a identificação institucional da marca”, diz ele.

A trajetória da Rede Supermercados Andreazza começa 

com seu fundador, Orlando Pedro Andreazza, caxien-

se, nascido em 1931 e que começou a vida profissional 

em uma olaria. Com o passar dos anos, ele e a esposa, 

Therezinha, inauguraram uma pequena mercearia, que 

foi crescendo até se tornar um armazém de secos e mo-

lhados, onde funciona atualmente o Super Andreazza do 

bairro Pioneiro. As atividades comerciais prosperaram 

com a abertura de filiais, e os filhos, Vítor, Jaime, Mauro 

e Marcos assumiram os negócios da família. Atualmente, 

os Supermercados Andreazza são a maior rede varejista 

de gêneros alimentícios da Serra Gaúcha, contando com 

2.700 funcionários e 26 lojas. Com a marca Vantajão, 

somam-se ao grupo mais cinco lojas.

PARCERIA DE QUASE 20 ANOS COM A RBS TV  
TEM BONS RESULTADOS
SUpErmErCADO FiCA nO Ar O AnO tODO nA prOgrAmAçãO DA glObO

“A TV abrange e conversa muito com nosso público-alvo”
Jaime, dos Supermercados Andreazza

SETOR: Supermercado
MERCADO: Caxias do Sul e região
OBJETIVO: Seguir crescendo
SOLUÇÃO: Mídia o ano todo na Globo 
RESULTADO: Clientes conquistados e fidelizados; 
vendas cresceram

RIO GRANDE DO SUL 
Supermercados Andreazza
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“Nós, da Biscoitos Zezé, encontramos na RBS TV 

uma grande oportunidade de alavancar de forma ágil 

e segura o lançamento de um produto no qual apostá-

vamos muito, o Pão de Mel, desenvolvido com muito 

carinho, dedicação e paciência, para chegar ao mer-

cado com atributos que o deixam muito competitivo.” 

É assim que os irmãos Fábio, Alessandra e Jader Jr. 

Ruivo, sócios-proprietários da Biscoitos Zezé, resu-

mem a parceria entre a empresa deles e a RBS TV. 

“Diante dessa situação, trabalhando com a agência 

Mark+, decidimos que a melhor estratégia seria focar 

em mídia televisiva intensa, direcionada num primeiro 

momento para os mercados onde somos mais expres-

sivos, com um planejamento que abrange todo o Rio 

Grande do Sul.”

O lançamento do produto foi divulgado nos intervalos 

do Bom Dia Praça, Bom Dia Brasil, Mais Você, Jornal 

do Almoço e É de Casa. Segundo os irmãos, o fato de 

a marca Zezé completar 50 anos em 2018 ajudou de 

forma substancial nesse direcionamento, pelo impacto 

institucional que a campanha gera, extrapolando em 

muito o lançamento de um produto apenas.

“Nos três primeiros meses da iniciativa, os resultados 

atingiram plenamente nossa expectativa, não só pela 

alavancagem de um produto novo, mas pela repercus-

são institucional que esperávamos ter sido atingida”, 

informam os três irmãos. “Já definimos com a equipe 

local novas zonas de atuação. Vale ressaltar também 

o ganho motivacional que tanto a equipe comercial 

quanto todo colaborador da empresa experimentam 

diante de uma ação como essa.”

A Irmãos Ruivo, titular da marca Zezé, é uma empre-

sa 100% familiar, de origem portuguesa, que teve seu 

início no Armazém Independente, fundado por João 

Ruivo. Em 1968, entra no ramo da panificação, che-

gando depois à fabricação de biscoitos. Hoje, a fábrica 

possui 15 mil metros quadrados de área construída e 

atua principalmente nos estados da Região Sul.

LANÇAMENTO DE PRODUTO ALCANÇA SUCESSO COM  
MÍDIA CONCENTRADA NA RBS TV
CAmpAnhA FOi vEiCUlADA nOS intErvAlOS DO bom dia Praça, bom dia brasil, 
mais Você, Jornal do almoço E É de casa

SETOR: Alimentos
MERCADO: Todo o estado
OBJETIVO: Lançamento da campanha Pão de Mel 
SOLUÇÃO: Mídia em programas matinais 
RESULTADO: Vendas do novo produto foram 
alavancadas

Lançamento gerou também repercussão 
institucional positiva
Fábio, Alessandra e Jader, da Biscoitos Zezé

RIO GRANDE DO SUL 
Biscoitos Zezé
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Bahia
Emissora:  TV Sudoeste 66Anunciante:  Petyan

Emissora:  TV Bahia 73Anunciante   Grupo UniDom – 
Faculdades Dom Pedro II

Emissora:  TV Santa Cruz 78Anunciante:  Módulo Rural

Emissora:  TV Subaé 81Anunciante:  Bem Barato

Emissora:  TV Oeste 83Anunciante:  CDI Barreiras

Emissora:  TV São Francisco 86Anunciante:  América Import

Piauí
Emissora:  TV Clube 69Anunciante:  J. Monte

Emissora:  TV Alvorada do Sul 79Anunciante:  Nortista Confecções

Sergipe
Emissora:  TV Sergipe 70Anunciante:  Maratá

Rio Grande do Norte
Emissora:  Inter TV Costa Branca 68Anunciante:  Crop Agrícola

Emissora:  Inter TV Cabugi 85Anunciante:  Primícias do Brasil

Paraíba
Emissora:  TV Paraíba 71Anunciante:  Janeide Cabeleireiras

Emissora:  TV Cabo Branco  76Anunciante:  Rei das Carnes

Maranhão
Emissora:  TV Mirante São Luís 65Anunciante:  Perfi l do Vidro

Emissora:  TV Mirante Rio Balsas 75Anunciante  Ideal Magazine

Emissora:  TV Mirante Imperatriz 80Anunciante:  Magazine Liliani

Emissora:  TV Mirante Cocais 82Anunciante:  Canadá Veículos

Emissora:  TV Mirante Cocais 87Anunciante:  Real Magazine

Alagoas
Emissora:  TV Gazeta de Alagoas 72Anunciante:  Paragominas

Ceará
Emissora:  TV Verdes Mares 67Anunciante:  Normatel

Emissora:  TV Verdes Mares Cariri 77Anunciante:  Juá

Pernambuco
Emissora:  Globo Recife 64Anunciante:  Millena Móveis

Emissora:  TV Grande Rio 74Anunciante:  Unimed Vale do São Francisco

Emissora:  TV Asa Branca 84Anunciante:  Caruaru Shopping

Bahia
Emissora:  TV Sudoeste 66Anunciante:  Petyan

Emissora:  TV Bahia 73Anunciante   Grupo UniDom – 
Faculdades Dom Pedro II

Emissora:  TV Santa Cruz 78Anunciante:  Módulo Rural

Emissora:  TV Subaé 81Anunciante:  Bem Barato
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A Millena Móveis é empresa pernambucana com 23 

anos de mercado, comercializando no varejo móveis, 

eletrodomésticos e telefones. São atualmente 52 lojas 

espalhadas por 36 cidades de Pernambuco e Alagoas. 

Com a Globo Recife, a Millena Móveis mantém uma 

parceria que já dura oito anos, como informa Carlos 

Antônio, proprietário da empresa. Na emissora, ele 

concentra aproximadamente 90% da sua verba publi-

citária para o meio TV e há quatro anos anuncia todos 

os meses, basicamente nos intervalos das três edições 

do Praça TV e também na Novela III. A agência Buzz 

Lab atende a conta publicitária da Millena Móveis.

Às sextas-feiras, Carlos Antônio reforça o investimen-

to, destacando ofertas disponíveis para o sábado, o 

dia de maior faturamento. “A atriz Fabiana Karla é a 

nossa garota-propaganda, contribuindo para tornar 

forte e conhecida a Millena Móveis”, diz.

Ele comemora os bons resultados conquistados: mais 

clientes, um faturamento multiplicado por dois e for-

te crescimento no número de lojas, que saltou de 29 

para 52. “Mesmo em um período de crise, nosso fa-

turamento cresceu”, diz Carlos Antônio. “Nesses qua-

tro anos, investimos em várias frentes, sendo que a 

mídia na Globo foi uma delas. Pelos bons resultados 

conseguidos, não só mantivemos como ampliamos 

o investimento nos intervalos da emissora”, afirma o 

proprietário.

MÍDIA O ANO TODO NA 
GLOBO ATRAI CLIENTES E 
MULTIPLICA LOJAS
AnUnCiAntE DivUlgA SUAS OfErtAS nOS 
intErvAlOS DO Praça TV E NoVela III

“Pelos bons resultados conseguidos, não só 
mantivemos como ampliamos o investimento 
nos intervalos da emissora”
Carlos Antônio, da Millena Móveis

SETOR: Móveis, eletrodomésticos e telefonia
MERCADO: Pernambuco e Alagoas
OBJETIVO: Fortalecer marca e atrair consumidores
SOLUÇÃO: Mídia o ano todo, no Praça TV e na 
Novela III
RESULTADO: Mais vendas e multiplicação das lojas

PERNAMBUCO
Millena Móveis



65
.C

AS
ES

 D
E 

SU
CE

SS
O

Em outubro de 2017, a Perfil do Vidro sofreu um in-

cêndio, que atingiu a parte superior da loja. Mesmo 

com o incidente, que ocasionou um grande prejuízo, 

Francisco Silva Azevedo, proprietário da empresa, não 

cancelou os investimentos em publicidade na TV Mi-

rante São Luís. Ao contrário, investiu ainda mais e está 

abrindo mais uma loja.

Ao anunciar ele sempre visa atrair consumidores, am-

pliar a lucratividade e consolidar sua marca no mer-

cado. Para isso, combina campanhas institucionais e 

patrocínio local do Estrelas. A agência de publicidade 

N. Escorteganha é a responsável pelas campanhas 

publicitárias.

Os resultados são comemorados pelo anunciante. Em 

2014, ano em que a Perfil começou a divulgar a sua 

campanha na TV Mirante, houve um aumento de 65% 

nas vendas. “Há quatro anos investimos diariamente 

na TV Mirante. A sua liderança reflete, de maneira fiel, 

nos nossos resultados. O nosso consumidor passou a 

valorizar mais a nossa marca”, diz Francisco.

A Perfil do Vidro atua em São Luís há 37 anos e é con-

siderada uma das maiores distribuidoras de ferragens, 

ferramentas e acessórios para vidraçarias da região, 

atendendo no atacado e no varejo. Hoje, em São Luís, 

é referência em box, portas, janelas, peças em vidro 

temperado e acessórios.

NO AR DIARIAMENTE PARA REFORÇAR MARCA E  
ATRAIR CONSUMIDORES
AnUnCiAntE COmbinA inSErçõES nA prOgrAmAçãO E pAtrOCíniO DE esTrelas

MARANHÃO 
Perfil do Vidro

“Há quatro anos investimos 
diariamente na TV Mirante”
Francisco, da Perfil do Vidro

SETOR: Vidraçaria e acessórios
MERCADO: São Luís e região
OBJETIVO: Atrair consumidores, aumentar 
lucratividade e consolidar marca 
SOLUÇÃO: Campanhas institucionais e patrocínio 
de Estrelas 
RESULTADO: Vendas crescentes
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Desde maio de 2017, a Petyan investe a totalidade da 

sua verba publicitária em TV na programação da Glo-

bo, visando o fortalecimento da marca no sudoeste da 

Bahia, como explica o diretor da empresa, Yan Carlos 

Pereira de Almeida.

Segundo ele, houve aumento na procura por produ-

tos da Petyan nos pontos de venda. “A experiência 

tem sido extremamente positiva, pois abre as portas 

de um veículo de mídia que ainda não tinha sido ex-

plorado pela Petyan”, diz Yan. “Estamos preparando 

agora um projeto para outras regiões da Bahia e, no 

futuro, outros estados. Por isso, vamos atuar interna-

mente no sentido de aumentar o investimento em TV e 

seguir fortalecendo a nossa marca.” Na TV Sudoeste, 

a Petyan desenvolve ações institucionais predominan-

temente nos intervalos da programação diurna. 

Com o início de suas atividades em 1998, a Petyan In-

dústria de Alimentos começou fabricando biscoitos de 

coco e doce. Contava com 45 colaboradores em uma 

linha produtiva, atendendo as regiões sudeste e sul da 

Bahia. Atualmente, conta com 500 colaboradores em 

cinco linhas produtivas, numa área de 100 mil metros 

quadrados, atuando em toda a Bahia e distribuindo 

para mais 14 estados. O portfólio conta com 30 tipos 

de biscoitos e massas.

CAMPANHAS 
INSTITUCIONAIS NA GLOBO 
FORTALECEM MARCA E 
ATRAEM CONSUMIDORES
AnUnCiAntE invEStE A tOtAliDADE  
DA SUA vErbA pUbliCitáriA Em tv nA 
prOgrAmAçãO DA rEDE bAhiA

BAHIA 
Petyan

“A experiência tem sido extremamente positiva”
Yan, da Petyan

SETOR: Alimentos
MERCADO: Sudoeste do estado
OBJETIVO: Fortalecer marca e apresentar linha de 
produtos
SOLUÇÃO: Mídia em TV 100% na Globo 
RESULTADO: Aumento na procura nos pontos de 
venda
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Entre agosto e setembro de 2017, para incrementar 

vendas e fortalecer sua marca, a Normatel promoveu 

campanha de aniversário, que consistia em um filme 

produzido dentro da loja, com os colaboradores can-

tando um jingle e divulgando promoções, como expli-

ca Antônio Mello Júnior, diretor comercial da empresa.

Ele resume os resultados: “Com essa campanha, tive-

mos crescimento na ordem de 20% durante o período 

em que estivemos no ar, com aumento substancial no 

fluxo de clientes nas lojas e repercussão muito positiva 

da campanha nas mídias sociais”.

“Desde que começamos a fazer propaganda na TV, 

em 1998, temos a TV Verdes Mares como uma grande 

parceira”, diz Antônio. “Nosso target é muito elástico, 

compondo o público das classes A a D, ambos os se-

xos, com 30 anos ou mais de idade. Entendemos que 

a Globo consegue atingir com maestria a grande mas-

sa populacional, gerando resultados imediatos. Tam-

bém não podemos esquecer que ela mantém níveis 

altíssimos de qualidade na produção de seu conteúdo 

e uma credibilidade jornalística invejável. Isso contagia 

positivamente os anunciantes que têm esses mesmos 

atributos atrelados, de alguma forma, à sua marca”, 

diz. Ele reserva para a emissora a maior parte da sua 

verba de publicidade, sendo atendido pela Slogan 

Propaganda.

Com 40 anos no mercado, a Normatel é um grupo 

cearense composto por três empresas: rede de lojas 

de materiais para construção, empreiteira no ramo de 

instalações com atuação em todo o Brasil e incorpo-

radora. Conta atualmente com mais de 2 mil funcioná-

rios diretos. 

CAMPANHA COM VERBA CONCENTRADA  
NA TV VERDES MARES ELEVA AS VENDAS EM 20%
EmiSSOrA é A prinCipAl pArCEirA DE míDiA DO AnUnCiAntE DESDE 1998

SETOR: Materiais de construção
MERCADO: Todo o estado
OBJETIVO: Incrementar vendas e fortalecer marca
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na Globo 
RESULTADO: Vendas cresceram 20%

“A Globo consegue atingir com maestria a grande 
massa populacional, gerando resultados imediatos”
Antônio, da Normatel

CEARÁ 
Normatel
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Ângelo Siqueira, diretor-geral da Crop Agrícola, não sai 

do ar pela Inter TV em todo o Rio Grande do Norte 

desde 2016, visando divulgar e fortalecer a marca da 

sua empresa, inclusive na área de cobertura da Inter 

TV Cabugi, mesmo antes da inauguração da loja da 

Crop Agrícola na região, prevista para agosto de 2018. 

A empresa já conta com duas unidades, em Baraúna e 

Mossoró. Ângelo reserva para a programação da Glo-

bo a totalidade dos seus investimentos publicitários.

Entre os bons resultados contabilizados, ele aponta a 

marca cada vez mais conhecida e forte dentro do setor 

de atuação, retorno muito positivo junto aos clientes 

e a captação de novos consumidores. “Nossa ideia é 

manter a marca da empresa em evidência de forma 

contínua e duradoura, para que se fortaleça cada dia 

mais, mantendo, através da credibilidade e da força 

da Globo, o aumento nos negócios e a visibilidade da 

empresa e também do nosso setor, que é o agronegó-

cio”, diz Ângelo. “Veiculamos em horários diversifica-

dos, mas sempre presente no Globo Rural e Inter TV 

Rural, onde com toda a certeza estão nossos clientes. 

Fazemos também homenagens no Dia Nacional do 

Agrônomo e no Dia do Agricultor.” A WH6 Comunica-

ção atende a conta publicitária da Crop Agrícola.

GLOBO RURAL E 
INTER TV RURAL GARANTEM 
COMUNICAÇÃO DIRETA COM 
O AGRONEGÓCIO 
CliEntE DESDE 2016, AnUnCiAntE rESErvA 
à prOgrAmAçãO DA glObO tODA A vErbA 
pUbliCitáriA

SETOR: Comércio de produtos para o 
agronegócio 
MERCADO: Todo o estado
OBJETIVO: Divulgar e fortalecer marca
SOLUÇÃO: Investimento contínuo no Globo Rural 
e Inter TV Rural 
RESULTADO: Marca fortalecida, mais clientes 
atraídos

“Nossa ideia é manter a marca da empresa em 
evidência de forma contínua e duradoura”
Ângelo, da Crop Agrícola

RIO GRANDE DO NORTE 
Crop Agrícola
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A parceria entre a J. Monte e a TV Clube é antiga e 

bem-sucedida, como informa Jeosé Monte, diretora 

financeira da empresa. “Sempre dedicamos a maior 

parte do nosso investimento à emissora”, diz ela. 

“Apostamos na audiência, na aceitação do público e 

na programação inovadora que a emissora nos ofe-

rece.” Ela disse que já foi surpreendida várias vezes 

com o alcance e as respostas rápidas que a TV Clu-

be proporcionou. “Em muitos momentos, tivemos que 

prorrogar campanhas devido ao grande sucesso. O 

resultado de tanto investimento na parceria com a TV 

Clube é refletido no crescimento e na solidificação de 

nossa marca.” A TP Propaganda atende a conta publi-

citária da J. Monte.

Na Globo, o planejamento de mídia passa por inser-

ções na programação e cota de participação local no 

Futebol da emissora. 

A J. Monte atua no mercado da construção civil desde 

2002. Hoje é a empresa que mais vende pisos, por-

celanatos e revestimentos da região, segundo Jeosé. 

São cinco lojas de varejo, uma boutique premium e um 

centro de distribuição, que atende Teresina e cidades 

do entorno.

“SEMPRE DEDICAMOS A MAIOR PARTE DO NOSSO 
INVESTIMENTO À TV CLUBE”
AnUnCiAntE COmEmOrA CrESCimEntO E SOliDifiCAçãO DA mArCA COm pArCEriA COm EmiSSOrA

PIAUÍ 
J. Monte

“Em muitos momentos, tivemos que prorrogar 
campanhas devido ao grande sucesso”
Jeová Jr., diretor comercial, e Jeosé, diretora financeira, 
da J. Monte

SETOR: Materiais de construção e acabamento
MERCADO: Teresina e região
OBJETIVO: Ampliar vendas e fortalecer marca
SOLUÇÃO: Mídia e cota local no Futebol da Globo 
RESULTADO: Crescimento e solidificação da marca
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“A associação da Maratá aos eventos da TV Sergipe 

corresponde aos objetivos da nossa marca, principal-

mente pelo fato da possibilidade de personalização 

e adequação às nossas estratégias”, informa Andréa 

Reis Vieira, diretora comercial e de marketing da Mara-

tá. “Temos maior assertividade nas ações e podemos 

construir uma comunicação alinhada com o conceito 

e o posicionamento da empresa.”

Entre abril e maio, a Maratá associou-se ao evento For-

rozão, assinando espaço de pista. O objetivo, como 

explica Andréa, era a consolidação, ao propiciar uma 

experiência de marca com o público, possibilitando a 

aquisição de ingressos e acesso aos shows a partir de 

uma ação social com doação de alimentos não perecí-

veis para instituições de caridade. “Além de uma ação 

inclusiva de cunho social, a Maratá pôde oferecer a 

participação e a presença do público em um evento 

muito tradicional da sua cidade”, explica Andréa.

Segundo ela, os resultados podem ser mensurados 

em duas frentes: pelo resultado da ação social, com 

uma quantidade de alimentos arrecadados bastante 

satisfatória, e pelo resultado de percepção de marca, 

fortalecendo-a e consolidando-a na mente do público 

sergipano como referência e preferência.

O Grupo Maratá existe há mais de 50 anos, sob a li-

derança do sergipano José Augusto Vieira. A empresa 

oferece qualidade e inovação aos consumidores com 

um desenvolvimento contínuo de produtos. Além dis-

so, a Indústria de Café Maratá está há mais de seis 

anos consecutivos entre as cinco melhores do ranking 

nacional da Associação Brasileira da Indústria de Café, 

sendo também detentora do Selo de Pureza Abic, que 

atesta a pureza do café torrado e moído.

ASSOCIAÇÃO A EVENTO DA TV SERGIPE PROPORCIONA 
BOM RETORNO
AnUnCiAntE pArtiCipOU DO Forrozão, ApOiAnDO AçãO SOCiAl

SERGIPE 
Maratá

“A associação aos eventos da TV Sergipe 
adequa-se aos objetivos da nossa marca”
Andréa, da Maratá

SETOR: Alimentos
MERCADO: Todo o estado
OBJETIVO: Consolidar marca
SOLUÇÃO: Projetos na TV Sergipe
RESULTADO: Elevado engajamento na campanha 
e fortalecimento da marca
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“Sempre gostei de investir em eventos e há três anos 

compro o projeto comercial do Fest Verão da TV Pa-

raíba”, relata Janeide Costa, proprietária da Janeide 

Cabeleireiras. Ela considera o investimento um ótimo 

negócio. “O Fest Verão tem abrangência estadual e, 

assim, posso falar com a Paraíba toda. Neste ano, ti-

vemos algo a mais, que foi a transmissão ao vivo no 

G1. Propaganda bem-feita, pra mim, é quando o clien-

te chega comentando que viu ou ouviu. Neste caso, 

saio muito satisfeita”, diz.

O Fest Verão Paraíba é o maior festival de música da 

região, sendo exibido nas TVs Cabo Branco e Paraíba. 

Nos dias de show, a Janeide Cabeleireiras montou es-

tandes com profissionais para retocar a maquiagem e 

os penteados gratuitamente. Janeide registra a grande 

procura no estande durante os dias de shows e co-

mentários dos clientes sobre a presença da marca no 

evento. A maior parte da verba publicitária é reservada 

à programação da Globo. A agência de publicidade 

Pignata Filmes é a parceira da anunciante.

A rede de salões Janeide Cabeleireiras é uma empresa 

líder no ramo de beleza em Campina Grande e João 

Pessoa. Com apenas 17 anos, na cidade de Esperan-

ça, Janeide decidiu dar início a um pequeno negócio 

na garagem de sua casa. Com o passar do tempo, a 

empresa foi consolidando a sua atuação no mercado, 

tornando-se uma referência. Em 1998, inaugurou seu 

primeiro salão em Campina Grande, que hoje tem uma 

das maiores estruturas do Nordeste. O segundo salão 

da rede fica em João Pessoa.

FEST VERÃO GARANTE 
MARCA FORTE PARA REDE 
DE SALÃO DE BELEZA
AnUnCiAntE é pAtrOCinADOrA DO prOjEtO 
há trêS AnOS

SETOR: Beleza
MERCADO: Todo o estado
OBJETIVO: Reforçar marca, aumentar vendas e 
clientela
SOLUÇÃO: Patrocínio do Fest Verão
RESULTADO: Marca consolidada, clientes atraídos

“O Fest Verão tem abrangência estadual e, 
assim, posso falar com a Paraíba toda”
Janeide, da Janeide Cabeleireiras

PARAÍBA 
Janeide Cabeleireiras
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Publicidade na TV Gazeta de Alagoas ao longo de 

2017 ajudou a dobrar as vendas da Paragominas, re-

lata Jair Serafim, diretor administrativo da empresa. “A 

loja precisou ser ampliada e transformada em home 

center, mudando a imagem do negócio perante o mer-

cado e os consumidores”, comemora ele. 

As campanhas da Paragominas foram veiculadas em 

programas do horário nobre da Globo, com promo-

ções de novos produtos. A Imagine Comunicação é 

a agência parceira da anunciante, que concentrou na 

Globo praticamente todo o seu investimento em pu-

blicidade.

A Paragominas existe desde 1990, tendo começado 

a anunciar na TV Gazeta em 2002, para expandir, di-

versificar seu público e fortalecer a imagem perante 

o mercado. A pequena loja que se transformou em 

home center deve se tornar uma cadeia de lojas num 

futuro próximo.

VENDAS DOBRARAM 
COM INVESTIMENTO 
CONCENTRADO NA TV 
GAZETA DE ALAGOAS
CAmpAnhAS fOrAm vEiCUlADAS Em 
prOgrAmAS DO hOráriO nObrE DA glObO

SETOR: Construção
MERCADO: Maceió e região
OBJETIVO: Mudar a imagem da loja
SOLUÇÃO: Mídia em horário nobre da Globo 
RESULTADO: Vendas dobraram

“A loja precisou ser ampliada e 
transformada em home center”
Jair, da Paragominas

ALAGOAS 
Paragominas
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Anunciante da TV Bahia desde 2015, o Grupo UniDom 

– Faculdades Dom Pedro II assinou durante o todo o 

ano de 2017 o patrocínio do Praça TV 1ª Edição e co-

memora bons resultados. “A TV Bahia nos apresentou 

algumas propostas baseadas em seus índices de au-

diência, alcance e frequência”, explica o professor Luiz 

Brandão, presidente do Grupo UniDom – Faculdades 

Dom Pedro II. “A partir daí, fizemos a leitura da dimen-

são do público que poderíamos atingir e em cima dis-

so tomamos a decisão de partir para o patrocínio.”

Na ação, ele divulgou o lançamento do curso de En-

sino à Distância, EaD. Segundo o professor, há uma 

estratégia de expansão da modalidade, sem deixar de 

lado o crescimento da educação presencial. “Foi um 

momento oportuno para a divulgação do EaD, pois 

as novas tecnologias proporcionam o crescimento da 

modalidade. Isso oferece aos alunos maior comodida-

de e melhor utilização do seu tempo, sem perder a 

qualidade do ensino. O grande acervo de livros on-line 

que disponibilizamos permite que o aluno, na tranquili-

dade de sua casa, possa aprender e estudar com mais 

calma.”  Ele ressalta que a Dom Pedro II não abre mão 

dos princípios de qualidade. A AmplaWeb atende a 

conta publicitária da anunciante.

Segundo o professor, o resultado no EaD foi bastan-

te positivo, com crescimento em comparação ao ano 

anterior. “O setor educacional foi um dos mais afeta-

dos nesse momento econômico que estamos viven-

do. Agora é que começa uma retomada, mas é um 

processo lento, e a gente sabe que todo o universo 

dos cursos superiores perdeu alunos. Não crescemos, 

mas também não caímos tanto. Já no EaD, estamos 

crescendo, modalidade que foi a mais trabalhada no 

patrocínio no decorrer de 2017. O papel foi positivo, a 

participação na programação da TV Bahia foi positiva.” 

“A gente sabe que a TV Bahia tem um trabalho bom, 

forte e, por outro lado, ela está bem representada; 

somos muito bem atendidos. Escolhemos a TV Bahia 

pelos altos índices e qualificação da audiência, prin-

cipalmente para essa questão de fortalecimento de 

marca. O papel da TV foi fundamental.”

“ESCOLHEMOS A TV BAHIA PELOS ALTOS ÍNDICES  
E QUALIFICAÇÃO DA AUDIÊNCIA”
AnUnCiAntE ASSinOU O pAtrOCíniO DO Praça TV DUrAntE tODO O AnO DE 2017, 
fOCAnDO nA DivUlgAçãO DO EAD

BAHIA 
Grupo UniDom – Faculdades Dom Pedro II

“A gente sabe que a TV Bahia tem um trabalho bom”
Professor Luiz, do Grupo UniDom – Faculdades Dom Pedro II

SETOR: Ensino
MERCADO: Salvador e região
OBJETIVO: Fortalecer e fixar marca
SOLUÇÃO: Patrocínio do Praça TV 1ª Edição
RESULTADO: Crescimento do número de alunos
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Ítalo Azevedo Barbosa, gerente de mercado e mar-

keting da Unimed Vale do São Francisco, resume os 

resultados alcançados por sua cooperativa na progra-

mação da Globo: “Foram muito positivos com a cam-

panha de vendas na qual disponibilizamos descontos 

na primeira mensalidade. A veiculação dessa campa-

nha na TV Grande Rio causou bastante impacto tam-

bém. Ficamos felizes com os resultados”, diz ele.

Tendo como agência parceira a Gênesis, a Unimed 

Vale do São Francisco ficou no ar o ano todo na emis-

sora, onde concentrou a maior parte da sua verba 

publicitária. Os investimentos foram voltados para a 

prospecção de clientes, informa Ítalo. 

A estratégia foi promover uma comunicação direciona-

da ao público-alvo, alternando a divulgação de boas 

práticas de saúde e qualidade de vida e campanhas 

promocionais. A Unimed também utilizou-se das cam-

panhas de vídeo da Globo em datas comemorativas, 

como Dia dos Pais e Dia do Médico. Visando fortalecer 

ainda mais a marca, a empresa assinou o patrocínio do 

projeto Copa TV Grande Rio de Futsal.

Ítalo destaca que “é importante estar na TV Grande 

Rio, pois é um veículo que traz credibilidade à nossa 

marca”.

A Unimed Vale do São Francisco nasceu em 1999 e 

reúne, hoje, 60 mil usuários, mais de 400 médicos e 

cerca de 620 colaboradores.

PRESENÇA O ANO TODO NA TV GRANDE RIO  
PARA PROSPECTAR CLIENTES
AnUnCiAntE COmbinOU CAmpAnhAS prOmOCiOnAiS E DE prEvEnçãO, bEm COmO 
CUiDADOS COm A SAúDE

PERNAMBUCO 
Unimed Vale do São Francisco

“É importante estar na TV Grande Rio, pois é um 
veículo que traz credibilidade à nossa marca”
Ítalo, da Unimed Vale do São Francisco

SETOR: Saúde
MERCADO: Petrolina e região
OBJETIVO: Prospectar clientes
SOLUÇÃO: Mídia, datas comemorativas e projetos 
da Globo 
RESULTADO: “Muito positivos”
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“Ao aplicar 80% da nossa verba na TV Mirante Balsas, 

tivemos o resultado esperado quanto à visibilidade da 

nossa marca na região”, comemora José Epifânio Jú-

nior, gerente comercial da Ideal Magazine.

Ele conta que, em agosto de 2016, na inauguração da 

loja na cidade de Balsas, iniciou a parceria com a TV 

Mirante, exibindo filmes promocionais. “Os resultados 

vieram já no mês de inauguração”, diz José. “De lá 

para cá, definimos nosso calendário de mídia, tendo 

a programação da Globo como nosso carro-chefe. 

Mensalmente, anunciamos nossas promoções e co-

lhemos os resultados esperados.”

O objetivo das campanhas da Ideal Magazine é forta-

lecer a sua marca e alavancar as vendas, visando todo 

o sul do Maranhão.

MÍDIA CONCENTRADA  
NA PROGRAMAÇÃO  
DA GLOBO GERA BONS 
RESULTADOS
DESDE A SUA inAUgUrAçãO, A iDEAl mAgAzinE 
AnUnCiA nA tv mirAntE

SETOR: Vestuário e calçados
MERCADO: Sul do estado
OBJETIVO: Fortalecer marca e alavancar vendas
SOLUÇÃO: Mídia na TV Mirante
RESULTADO: Valorização da marca e fidelização de 
clientes

“Os resultados vieram já no mês de inauguração”
José, da Ideal Magazine

MARANHÃO 
Ideal Magazine
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Para atrair mais clientes de alto poder aquisitivo e 

crescer em faturamento, driblando assim os efeitos 

da crise econômica, Marcos Savegnago, proprietário 

do Rei das Carnes, tem investido 100% da sua verba 

para publicidade na programação da Globo desde se-

tembro de 2016, com exibição diária de filmes de 15 

segundos no Bom Dia Paraíba e Bom Dia Brasil, en-

fatizando condições atrativas de preços e descontos.

Marcos resume os resultados alcançados: crescimento 

do público com potencial de compra, que passou a se 

deslocar de regiões mais afastadas da cidade em bus-

ca das ofertas que o Rei das Carnes tem anunciado. 

“Graças a essa procura, já abrimos uma segunda loja 

em uma área nobre de João Pessoa”, comemora ele.

“Começamos em 2015, mas só anun ciá vamos nas 

outras emissoras por acreditar que a clientela não es-

tava na Globo, já que nossa primeira loja está den-

tro de um mercado público na região central de João 

Pessoa”, conta Marcos. “Em 2016 decidimos requa-

lificar nossa posição, buscando um público com po-

tencial de compra maior. Foi quando anunciamos na 

TV Cabo Branco, e o retorno foi quase imediato. Com 

isso, tiramos todos os anúncios de outros veículos e 

focamos exclusivamente na Globo no horário matuti-

no, para buscar as pessoas que estão se preparando 

para sair de casa e que poderiam ver na TV as ofertas. 

Resultado: 2017 foi o nosso melhor ano. Em tempos 

de crise, enquanto muitos empresários congelam in-

vestimentos, nós aumentamos a publicidade para falar 

mais com a audiência e conquistar novas pessoas.” 

De tanto passar férias no Nordeste, o empresário pau-

lista Marcos Savegnago escolheu morar na Paraíba 

por acreditar que o mercado de frigoríficos era pouco 

explorado na região.

ANUNCIANTE CONCENTRA 
TODA A VERBA NA TV 
CABO BRANCO E TEM O SEU 
MELHOR ANO
CASA DE CArnE AnUnCiA nOS tElEjOrnAiS 
Bom DIa ParaíBa E Bom DIa BrasIl

SETOR: Alimentos
MERCADO: João Pessoa e região
OBJETIVO: Atrair clientela de maior poder 
aquisitivo e ampliar faturamento
SOLUÇÃO: Mídia concentrada em telejornais 
matutinos
RESULTADO: Mais clientes e nova loja

Publicidade na Globo ajudou 
na abertura de loja
Marcos, do Rei das Carnes

PARAÍBA
Rei das Carnes
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“Anunciar na Globo agrega valor à marca devido à 

audiência reconhecida, que atinge todas as camadas 

sociais”, garante Assis Mangueira, presidente da Juá. 

Com a parceria da Sinus Comunicação, ele investiu 

em projetos especiais da TV Verdes Mares, visando 

variados perfis de públicos. O objetivo era ampliar a  

empatia com o target dos produtos Juá.

Em 2017, a empresa participou de dois projetos da 

emissora: Estação Verdes Mares e cota de participa-

ção local no Futebol da Globo 2017. Os bons resulta-

dos obtidos e a repercussão positiva, informa Assis, 

o estimularam a investir na TV Verdes Mares para a 

campanha de aniversário de 20 anos da Juá.

Assis Mangueira iniciou suas atividades como empre-

endedor no ramo de produtos de limpeza em 1990. 

Em 1998 criou a marca Juá. Hoje, possui uma linha de 

produtos de limpeza do lar que atende a quase todo 

o Nordeste brasileiro. Neste ano, em homenagem ao 

aniversário de duas décadas da marca, a empresa 

está divulgando uma campanha publicitária nas afi-

liadas do Nordeste, para fortalecer cada vez mais a 

marca da Juá nos lares nordestinos.

“ANUNCIAR NA GLOBO AGREGA VALOR À MARCA”
EmprESA invEStiU Em prOjEtOS DA tv vErDES mArES E COlhEU bOnS rESUltADOS

CEARÁ 
Juá

Estação Verdes Mares e Futebol foram 
os projetos selecionados
Assis, da Juá

SETOR: Produtos de limpeza doméstica
MERCADO: Todo o estado
OBJETIVO: Agregar valor à marca 
SOLUÇÃO: Projetos especiais 
RESULTADO: Repercussão positiva
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Ronaldo Abude Eustáquio da Silva, diretor do Grupo 

Módulo, queria divulgar o serviço de assistência téc-

nica gratuita diferenciada e inovadora na região, por 

meio presencial e multiplataforma, com vídeos explica-

tivos criados pela equipe de profissionais de engenhei-

ros agrônomos, para atrair e fidelizar novos clientes, 

ampliando a base atendida por sua empresa. “Quería-

mos diminuir a distância entre a empresa e o agrope-

cuarista e levar informação de valor para o desenvolvi-

mento do agronegócio”, diz ele.

De acordo com Ronaldo, a solução encontrada foi in-

vestir 100% da verba publicitária do Grupo Módulo na 

TV Santa Cruz, levando em conta o alcance da emis-

sora na região, com uma campanha que aborda pro-

blemas do agronegócio e dá dicas para solucioná-los. 

No planejamento de mídia da campanha, inserções 

nos intervalos de Bahia Meio Dia, Bahia Rural e Globo 

Rural.

Os resultados, garante Ronaldo, são muito bons: “Os 

clientes estão gostando, assistindo, elogiando. A re-

cepção tem sido muito positiva, o número de produ-

tores clientes do Grupo Módulo tem aumentado em 

virtude dessa prestação de serviço”.  Para ele, a TV 

Santa Cruz tem uma programação que desperta in-

teresse no agronegócio. “Por isso concentramos nos-

sos investimentos nesses programas, garantindo alto 

alcance e visibilidade. São programas que os nossos 

clientes assistem assiduamente. Esse trabalho que es-

tamos fazendo contribui com o agronegócio, levando 

informação e conteúdo de valor. E essa é a forma com 

a qual podemos retribuir aos nossos clientes tudo o 

que conquistamos.”

O Grupo Módulo, do qual a Módulo Rural é integran-

te, surgiu há 22 anos, quando foi identificada a pos-

sibilidade de comercializar insumos agropecuários 

de forma inovadora. Desde a sua concepção até os 

dias atuais, trabalha para o desenvolvimento do setor 

agropecuário, visando melhorar a economia da área 

rural da região, contribuindo com tecnologia, inovação 

e informação. A empresa tem como princípio que os 

empreendedores devem contribuir com a sociedade, 

não somente procurando vender os seus produtos, 

mas colaborando para que o seu setor de atuação se 

desenvolva.

VERBA 100% NA TV SANTA CRUZ PARA DIVULGAR 
SERVIÇOS AO AGRONEGÓCIO 
EmprESA AnUnCiA nOS intErvAlOS DO BahIa meIo DIa, BahIa rural E GloBo rural

BAHIA 
Módulo Rural

“Os clientes estão gostando, assistindo, elogiando”
Ronaldo, do Grupo Módulo

SETOR: Revendedor de máquinas e implementos 
agrícolas
MERCADO: Sul da Bahia
OBJETIVO: Divulgar serviços
SOLUÇÃO: Mídia no Bahia Meio Dia, Bahia Rural e 
Globo Rural
RESULTADO: Clientes conquistados
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“Para alcançar o sucesso comercial, uma das mais 

importantes ferramentas de que uma empresa pode 

dispor é o contato com um veículo de comunicação de 

credibilidade, que seja referência”, diz Antônio Haroldo 

Pereira de Sá, diretor presidente da Nortista Confec-

ções. “Em Floriano, somos muito felizes com a parce-

ria que mantemos com a TV Alvorada do Sul.” Segun-

do ele, a sua empresa vem crescendo cada vez mais, 

tendo ampliado recentemente a estrutura física da loja, 

implantando os setores de calçados e moda fitness.

“A parceria com a TV Alvorada nos traz clientes fiéis e 

favorece o fortalecimento da marca em toda a região, 

bem como o aumento do fluxo de pessoas na loja. 

Nas campanhas, a resposta do público é rápida.” Ele 

lembra da campanha de três anos atrás, denominada 

“Setembrão”, buscando movimentar a loja num mês 

de pouca venda. “Veiculando na TV Alvorada, alcan-

çamos bons resultados”, diz Antônio.

Ele anuncia mensalmente, combinando campanhas 

institucionais, e, em datas comemorativas, reforça o 

investimento para gerar uma veiculação mais agressi-

va. “Investir na TV Alvorada é seguro, é certo, é garan-

tia de resultados positivos.”

“A PARCERIA COM A TV ALVORADA NOS TRAZ  
CLIENTES FIÉIS”
AnUnCiAntE COnCEntrA A tOtAliDADE DOS SEUS invEStimEntOS  
Em pUbliCiDADE nA EmiSSOrA

SETOR: Varejo
MERCADO: Floriano e região
OBJETIVO: Aumentar vendas
SOLUÇÃO: Mídia na 100% na Globo 
RESULTADO: Marca fortalecida, clientes atraídos

“Investir na TV Alvorada é seguro, é 
certo, é garantia de resultados positivos”
Antônio Haroldo Pereira de Sá Filho, diretor de 
vendas, e Antônio, da Nortista Confecções

PIAUÍ 
Nortista Confecções
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Anunciante há mais de 15 anos, Emília Caroline Ferrei-

ra, gerente de marketing do Magazine Liliani, mantém 

a sua empresa sempre presente na programação da 

TV Mirante Imperatriz, visando alavancar as vendas 

e fortalecer a marca, de forma a ser cada vez mais 

conhecida e reconhecida pelo consumidor. Ela divul-

ga as suas campanhas promocionais e institucionais, 

criadas pela agência de publicidade New Age, em ho-

rários determinados, com dias da semana estrategica-

mente pensados. Os comerciais têm a característica 

predominante de varejo, ofertas, prazos de pagamen-

to, chamando a atenção do consumidor com ofertas 

diferenciadas. 

“Os resultados são expressivos, principalmente ana-

lisando o produto ofertado na semana do anúncio e 

na semana posterior a ele, que ainda apresenta um 

crescimento significativo”, diz Emília. “Até os produtos 

da mesma família têm crescimento de vendas, levando 

em consideração o período em que não estavam em 

oferta.”

O Magazine Liliani foi fundado na cidade de Imperatriz 

e hoje possui mais de 60 unidades comerciais. Atuan-

do no mercado desde a década de 1970, é atualmente 

uma das maiores empresas varejistas do Maranhão e 

está entre as maiores redes de móveis e eletrodomés-

ticos do Nordeste. Tem lojas também no Piauí, Ceará, 

Pará e Tocantins. 

PRESENÇA CONSTANTE NA TV GARANTE CRESCIMENTO  
DAS VENDAS E FORTALECIMENTO DA MARCA
AnUnCiAntE COmbinA CAmpAnhAS inStitUCiOnAiS E prOmOCiOnAiS nA tv mirAntE

SETOR: Varejo de móveis e eletrodomésticos
MERCADO: Imperatriz e região
OBJETIVO: Alavancar vendas, fortalecer marca
SOLUÇÃO: Investimento permanente em 
publicidade 
RESULTADO: Crescimento de vendas

“Os resultados são expressivos”
Emília, do Magazine Liliani

MARANHÃO 
Magazine Liliani
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Há dois anos, desde que passou a atuar no varejo, 

Robson Sacramento, sócio-diretor do Bem Barato, 

anuncia seus produtos e serviços todos os meses na 

TV Subaé, onde concentra a totalidade da sua verba 

para o meio. 

Tendo como parceira a agência de publicidade Bom 

Marketing, ele comemora a consolidação da sua mar-

ca e o aumento de participação de mercado. “Nos-

so objetivo é tornar-se uma das maiores referências 

no segmento em Feira de Santana e região, inclusive 

com a expansão estratégica dos negócios”, resume. 

Segundo ele, a TV Subaé é o principal veículo de co-

municação da região em audiência, participação e 

afinidade. Na emissora, Robson anuncia de terça a 

sábado em várias faixas horárias e patrocina há mais 

de um ano o Mais Você e projetos comerciais, como 

o Bloco Abraçaê.

Segundo ele, o Bem Barato conseguiu atingir uma 

participação significativa no mercado, tanto que já está 

abrindo uma segunda loja. “Esse projeto era algo dis-

tante dos nossos planos”, diz Robson. “Isso mostra o 

crescimento robusto da empresa e a consolidação da 

sua marca.” Para ele, a comunicação é uma importan-

te ferramenta. Quanto mais eficaz for, mais fácil será 

para atingir os objetivos. “O que não é visto não é lem-

brado”, diz. Ele percebe que a TV Subaé é um veículo 

importante para alcançar essa estratégia. 

A empresa foi criada há dez anos voltada para o ataca-

do de gêneros alimentícios e limpeza. Há cinco anos, 

começou a amadurecer a possibilidade de ampliação 

dos negócios, passando a atuar também no varejo. 

Essa nova atuação se concretizou há dois anos e deu 

tão certo que hoje o foco é investir nos negócios de 

varejo, expandindo o portfólio de produtos e abrindo 

novas unidades.

MÍDIA O ANO TODO  
AJUDA A CONSOLIDAR 
MARCA NA REGIÃO
AnUnCiAntE já AbriU A SEgUnDA lOjA

BAHIA 
Bem Barato

“O que não é visto não é lembrado”
Robson, do Bem Barato

SETOR: Hiper e supermercado 
MERCADO: Feira de Santana e região
OBJETIVO: Tornar-se referência no mercado 
SOLUÇÃO: Mídia de 3ª-feira a sábado e patrocínio 
do Mais Você
RESULTADO: Marca consolidada, negócios em 
crescimento
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“Anunciar na TV Mirante é passar confiança e credibi-

lidade. Ofertamos nossos produtos e serviços em ho-

rários diversificados, mas sempre a um público muito 

qualificado”, afirma Thaianne Kelly Franco, gerente de 

vendas da Canadá Veículos.

Com 43,5% de participação no mercado automotivo 

regional, a Canadá Veículos encontrou na TV Mirante 

o parceiro ideal para alavancar suas vendas e agregar 

conceito aos demais produtos e serviços da marca. 

Sediada em Caxias, a concessionária Chevrolet inves-

te há seis anos, durante o ano inteiro, nos intervalos da 

programação da Globo, pela manhã, almoço e horário 

nobre.

O resultado tem sido a liderança de mercado ano 

após ano, sem falar na plena satisfação do consumi-

dor. Graças à abrangência da região de cobertura da 

TV Mirante Cocais, a concessionária atende ainda a 

consumidores das cidades de Codó, Coelho Neto, 

Coroatá, Presidente Dutra, Barra do Corda e Matões, 

por meio de campanhas institucionais e promocionais, 

principalmente os feirões. “Atendemos a região como 

concessionária plena – venda de veículos novos, ma-

nutenção, venda de peças e acessórios, consórcio e 

seguro. O resultado de nossas campanhas é imediato, 

sempre muito satisfatório”, garante Thaianne.

Ela informa que a parceria de sucesso não tem prazo 

de validade. “Conquistamos a liderança, agora é man-

ter. Investir na TV Mirante sempre estará nas nossas 

metas de crescimento.” A News Propaganda e Publi-

cidade atende a conta publicitária da Canadá Veículos.

LIDERANÇA ABSOLUTA  
DE MERCADO EM PARCERIA 
COM A TV MIRANTE
“O rESUltADO DE nOSSAS CAmpAnhAS é 
imEDiAtO, SEmprE mUitO SAtiSfAtóriO”, 
ASSEgUrA A AnUnCiAntE

MARANHÃO
Canadá Veículos

“Investir na TV Mirante sempre estará 
nas nossas metas de crescimento”
Thaianne, da Canadá Veículos

SETOR: Automotivo
MERCADO: Leste do estado
OBJETIVO: Impactar o maior número possível de 
consumidores
SOLUÇÃO: Campanhas institucionais e 
promocionais o ano todo na Globo
RESULTADO: Liderança absoluta de mercado
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Cliente da TV Oeste desde 2009, o CDI Barreiras – 

Centro de Diagnóstico por Imagem visa, com suas 

campanhas publicitárias, identificar e atrair novos ni-

chos de mercado, elaborar estratégias de comercia-

lização dos serviços prestados, além de consolidar o 

nome do CDI como referência em exames por ima-

gem na região oeste da Bahia, como explica a dra. 

Isa Urbano Bessa, diretora administrativa do centro de 

diagnósticos. 

A emissora é parte importante dessa história, pois 

é nela que o anunciante concentra a totalidade dos 

seus investimentos publicitários. A Carambola Comu-

nicação e o atendimento da emissora, depois de es-

tudar a situação e os objetivos, propuseram um mapa 

semestral de ações, que envolviam a divulgação dos 

principais serviços, campanhas voltadas para datas 

específicas do calendário promocional e ações diretas, 

visando propósitos especiais. As campanhas combi-

navam um filme institucional ao patrocínio desde 2014 

do Bahia TV. Em 2018, a clínica fica no ar o ano todo 

pela TV Oeste. 

Os resultados são comemorados pela dra. Isa: fideli-

zação e aumento da base de clientes e elevação da 

quantidade de exames realizados.

O CDI Barreiras é pioneiro no oeste da Bahia em diag-

nóstico por imagem. Inaugurado em 2009, possui em 

seu corpo clínico cinco médicos e cerca de 40 colabo-

radores, que fazem da instituição uma referência em 

imagem na região. 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AMPLIA BASE  
DE CLIENTES COM MÍDIA 100% NA TV OESTE
AnUnCiAntE é rEfErênCiA nO SEtOr nA rEgiãO

SETOR: Centro de diagnóstico
MERCADO: Barreiras e região oeste do estado
OBJETIVO: Fidelizar e ampliar base de clientes 
SOLUÇÃO: Mídia e patrocínio do Bahia TV
RESULTADO: Fidelização dos clientes e mais 
exames realizados

Anunciante combina mídia e patrocínio 
de telejornal na programação 
Dra. Isa, do CDI Barreiras

BAHIA 
CDI Barreiras
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O Caruaru Shopping decidiu concentrar a totalidade 

da sua verba publicitária na TV Asa Branca para pro-

mover o projeto Black Folia. Depois de uma campanha 

que durou sete dias, o centro de compras colheu os 

resultados: um crescimento nas vendas de 22% em 

relação ao ano anterior, quando havia dividido o seu 

investimento publicitário, como informa Walace Carva-

lho, gerente de marketing do Caruaru Shopping.

Ele promoveu uma pesquisa para definir a afinidade do 

público com as emissoras de TV locais e, a partir daí, 

decidir em quais delas concentraria a campanha Black 

Folia. “A pesquisa determinou que a maioria do público 

que frequenta o shopping tem afinidade com a TV Asa 

Branca. Assim, pudemos desenvolver um planejamen-

to de mídia específico”, diz Walace.

O sucesso da campanha foi tanto que ele já fechou o 

patrocínio anual do ABTV 2ª Edição, telejornal de maior 

audiência do interior do estado, de acordo a pesquisa 

Ibope 2017.

CAMPANHA NA TV ASA 
BRANCA ALAVANCA 
VENDAS DE SHOPPING
vEnDAS CrESCErAm 22% COm vErbA 
pUbliCitáriA COnCEntrADA nA 
prOgrAmAçãO DA glObO

SETOR: Centro de compras
MERCADO: Caruaru e região
OBJETIVO: Promover projeto 
SOLUÇÃO: Verba 100% na Globo, com mídia e 
patrocínio de telejornal
RESULTADO: Vendas cresceram 22%

“A pesquisa determinou que a maioria 
do público que frequenta o shopping 
tem afinidade com a TV Asa Branca”
Walace, do Caruaru Shopping

PERNAMBUCO 
Caruaru Shopping
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Para tornar a marca de goma de mandioca Sinhá Maria 

reconhecida pelos consumidores de todo o Rio Grande 

do Norte e expor a eles os diferenciais e os benefícios 

do produto frente aos concorrentes, Sandro Maia, dire-

tor comercial da Primícias do Brasil, investiu a totalidade 

da sua verba publicitária durante o segundo semestre 

de 2017 na programação da Globo.

Para tanto, Sandro contou com o apoio do atendimento 

da Inter TV Cabugi, que, usando ferramentas de pes-

quisas, ofereceu sugestões de um planejamento de mí-

dia eficiente e impactante no período da manhã e fim 

da tarde. Os filmes, de 15 e 30 segundos de duração, 

mostram a preparação do produto em um domicílio, 

com pessoas interagindo em clima de confraternização. 

Sandro comemora os bons resultados: já no segundo 

mês da campanha, ele contabilizava um acréscimo de 

12% nas vendas. “A curva ascendente continuou du-

rante o período da campanha”, informa.   

E vai além: “Gostamos também da repercussão que o 

produto teve nas mais diversas classes sociais e pro-

fissionais. Tivemos um retorno muito positivo sempre 

que a equipe da Primícias chegava em algum local. 

Muitas vezes as pessoas falavam justamente aquilo que 

queríamos transmitir na campanha, que era um produ-

to único, feito com água mineral. As avaliações positi-

vas continuaram até mesmo após o encerramento da 

campanha e, por causa disso, estamos nos preparan-

do para voltar”, garante Sandro. “Conseguimos valori-

zar ainda mais o nosso produto, conseguimos agregar 

muito mais valor à nossa linha, não só valor comercial, 

mas valor em qualidade frente aos nossos clientes. Re-

almente ficamos muito satisfeitos.”

A Primícias do Brasil nasceu em 1999, em Mossoró, 

apenas com farinha de mandioca. Após cinco anos, 

iniciou a produção da massa para tapioca, que leva a 

marca Sinhá Maria. Em 2009 a indústria veio para Natal.

“AVALIAÇÕES POSITIVAS CONTINUARAM ATÉ MESMO 
APÓS O FIM DA CAMPANHA”
AnUnCiAntE invEStiU A tOtAliDADE DA SUA vErbA pUbliCitáriA nA intEr tv

RIO GRANDE DO NORTE 
Primícias do Brasil

“Tivemos um retorno muito positivo”
Sandro, da Primícias do Brasil

SETOR: Alimentos
MERCADO: Todo o estado
OBJETIVO: Divulgar marca e diferenciais do 
produto 
SOLUÇÃO: Mídia pela manhã e final de tarde na 
Inter TV 
RESULTADO: Vendas cresceram; forte repercussão
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Há 13 anos no mercado, a América Import anuncia 

na TV São Francisco para divulgar o mix de produtos 

oferecidos aos consumidores, destacando variedade, 

qualidade e preço. Também visa ativar promoções e 

datas comemorativas, focando no mercado de Juazei-

ro e nas cidades circunvizinhas da área de cobertura 

da emissora. “A Globo hoje é muito importante para 

a propagação da marca América Import, isso eu não 

tenho dúvida”, diz Israel Cruz Júnior, gerente-geral da 

empresa. 

Ele anuncia com foco nas datas comemorativas e em 

campanhas promocionais, destacando o preço baixo 

dos seus produtos, voltados especialmente para as 

classes C e D. As inserções são distribuídas por toda a 

programação, privilegiando os programas jornalísticos 

e as novelas. A TV São Francisco é a principal parceira 

de mídia da anunciante.

Israel destaca os bons resultados conseguidos: maior 

visibilidade da marca da América Import com seu 

público-alvo. “Quando começamos a fazer TV, logo 

percebemos que o pessoal comentava: ‘Olha, eu vi 

na TV’, ‘Eu quero esse produto que eu vi na TV’, ‘O 

desconto que eu vi na TV’. Observamos um retorno e 

um diferencial em investir em TV”, diz Israel. “A ação 

da propaganda é colocar alguém mais próximo da loja, 

porque o cliente se identifica e sente-se mais acolhi-

do.”

“O maior shopping de importados do Vale.” Com esse 

slogan, o seu fundador Renilson inaugurou em 2005 a 

primeira loja América Import em Juazeiro, com suces-

so em vendas alcançado quase de imediato. Hoje, já 

é a loja de varejo que mais progride no Vale e a que 

oferece maior variedade de produtos. A empresa cres-

ce a cada dia, informa Israel, e inaugurou em 2017 o 

primeiro outlet do Vale, uma megaloja com um mix de 

produtos variados e o mesmo padrão de qualidade.

A TV SÃO FRANCISCO  
É O PRINCIPAL PARCEIRO DE 
MÍDIA DA ANUNCIANTE
EmprESA gAnhOU viSibiliDADE E  
COnqUiStOU CliEntES

BAHIA 
América Import 

“Observamos um retorno e um 
diferencial em investir em TV”
Israel, da América Import

SETOR: Varejo
MERCADO: Juazeiro e região
OBJETIVO: Divulgar mix de produtos
SOLUÇÃO: Mídia em toda a programação da 
Globo 
RESULTADO: Forte repercussão junto aos 
consumidores
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“Durante todos esses anos tivemos uma excelente 

parceria com a TV Mirante, o que culminou na melhoria 

das nossas vendas por meio das campanhas realiza-

das”, resume Madson Henrique Araújo Dias, proprietá-

rio da Real Magazine.

Ele anuncia seus produtos e serviços na Globo o ano 

todo, concentrando na emissora a totalidade dos seus 

investimentos em publicidade em TV. Na programação 

da TV Mirante Cocais, a Real Magazine faz as suas 

inserções nos intervalos de Mais Você, Vale a Pena 

Ver de Novo, Estrelas e Temperatura Máxima. Também 

assina campanhas de vídeo promocionais em datas 

comemorativas, como Dia das Mães, Páscoa, Dia dos 

Pais, Dia das Crianças e Natal. Madson nota o que 

define ser “um fluxo bem satisfatório de clientes” du-

rante as campanhas promocionais, além de fixação da 

marca pelos consumidores.

Ele conta que a Real Magazine atua no mercado des-

de abril de 2002 em Santa Inês, tendo começado co-

mercializando produtos com preço único, com uma 

equipe formada por seis colaboradores em um salão 

com 110 metros quadrados. “Após um ano, conse-

guimos dobrar nossa oferta e começamos a trabalhar 

com preços variados, sempre buscando a satisfação 

de nossos clientes. Mas em setembro de 2012 sofre-

mos um grande incêndio. Reconstruímos tudo e reto-

mamos nossas atividades em abril de 2014. Conse-

guimos ampliar nossa loja, acrescendo mais um andar 

e chegando a 12 mil itens oferecidos. Nossa meta para 

2018 é continuar a oferecer um produto de qualidade 

com o menor preço do mercado.”

PATROCÍNIOS NA GLOBO GARANTEM FIXAÇÃO DE MARCA  
E MAIS PÚBLICO NA LOJA
AnUnCiAntE ASSOCiA A SUA mArCA A prOgrAmAS vAriADOS E CAmpAnhAS DE víDEO

SETOR: Magazine
MERCADO: Santa Inês e região
OBJETIVO: Consolidar marca 
SOLUÇÃO: Patrocínios e campanhas de vídeo na 
TV Mirante
RESULTADO: Marca fixada e maior fluxo de 
consumidores

“Durante todos esses anos tivemos uma 
excelente parceria com a TV Mirante”
Madson, da Real Magazine, com a esposa

MARANHÃO 
Real Magazine
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O Sebrae Nacional resolveu investir em 2017 exclusiva-

mente em merchandising e branded content. O objetivo 

era divulgar de forma mais incisiva as diversas ações rea-

lizadas pela instituição para apoiar os empresários de mi-

cro e pequenas empresas.

Guilherme Kessel, gerente de gestão de marketing do 

Sebrae Nacional, explica que a mudança de estratégia 

foi baseada na constatação de que, apesar de a marca 

ser reconhecida pela população, era preciso ampliar a 

compreensão dos serviços que a instituição oferece aos 

pequenos negócios.

Para contar as histórias de sucesso dos empreendedores 

e como eles puderam recorrer ao Sebrae em diferentes 

momentos do seu negócio, optou-se pela produção de 

vídeos com os próprios empresários, convidados a con-

tar como conseguiram formalizar suas operações, inovar 

e ampliar o negócio ou mesmo melhorar a competitivida-

de e, a partir daí, obter sucesso.

Na Globo, as inserções foram realizadas no último bimes-

tre de 2017, no Mais Você e Domingão do Faustão. Foram 

seis ações de merchandising em cada programa, além da 

produção de conteúdo específi co para o GShow. O desen-

volvimento do projeto de conteúdo foi feito com o apoio das 

duas agências do Sebrae, a Lew Lara/TBWA e a Nova/SB.

“A força da TV aberta é incomparável quando se pensa 

em alto alcance, em uma abordagem massifi cada. E nes-

se caso é impossível deixar de incluir a Globo”, diz Gui-

lherme. De acordo com ele, a escolha dos programas foi 

baseada na possibilidade de associar a marca a atrações 

com grande credibilidade junto ao público. “Entendemos 

que o Domingão do Faustão nos daria amplitude, levaria 

nossas mensagens a pessoas de diferentes perfi s, e que 

o Mais Você nos ajudaria a chegar diretamente aos em-

preendedores”, explica Guilherme.

As expectativas foram atendidas. O total de pessoas 

atingidas apenas com as ações na Globo foi de 50 mi-

lhões de telespectadores. E o impacto das mensagens foi 

considerado excelente, em razão do formato escolhido. 

“A opção pelo merchandising e pelas ações de branded 

content foi acertada, uma vez que tornou a mensagem 

mais didática e humanizada, exemplifi cando o trabalho 

do Sebrae por meio dos empresários, o que confere mais 

credibilidade à mensagem”, diz Guilherme.

MERCHANDISING  E BRANDED CONTENT NA GLOBO 
ATINGEM 50 MILHÕES DE PESSOAS
Mais Você E doMingão do FausTão fOrAm ESCOlhiDOS pElA COmbinAçãO DE ElEvADA 
AUDiênCiA E CrEDibiliDADE

“A opção pelo merchandising e pelas 
ações de branded content foi acertada”
Guilherme, do Sebrae

SETOR: Apoio às micro e pequenas empresas 
MERCADO: Todo o país
OBJETIVO: Divulgar a atividade 
SOLUÇÃO: Merchandising e branded content na 
Globo 
RESULTADO: 50 milhões de pessoas atingidas

BRASÍLIA
Sebrae
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Diogo Diniz, proprietário do Grupo Kelldrin, concen-

trou toda a sua publicidade em TV na TV Anhanguera 

Goiânia e colheu resultados rápidos: “Já no primeiro 

semestre de veiculação a marca passou a ser reco-

nhecida pelos consumidores. No segundo semestre, 

o consumo dos itens anunciados teve uma média de 

crescimento de 43%”, informa Diogo.

Ele divulgou na emissora a sua linha de produtos para 

combater as pragas urbanas por meio de dois filmes. 

Em um deles, informava as doenças transmitidas pelo 

mosquito Aedes aegypti. No outro, divulgava o fato de 

as formigas doceiras e baratas transmitirem as mes-

mas doenças. “No final dos vídeos eram apresenta-

dos os produtos para controle ou eliminação da pra-

ga”, conta ele. Seus filmes foram veiculados entre os 

meses de março e novembro de 2017, no intervalo 

dos programas Jornal Anhanguera 1ª Edição, Bom Dia 

Brasil, Como Será?, Estrelas e The Voice Kids. A Max 

Publicidade é a responsável pela conta da empresa.

O Grupo Kelldrin é uma indústria familiar com 16 anos 

de presença no mercado nacional, atuando com itens 

de saúde, hospitalares, odorizadores de ambiente, 

produtos de limpeza e utilidades. “Com o investimento 

no meio TV, nossa marca está mais forte e consegue 

transmitir credibilidade às famílias de Goiânia”, conclui 

Diogo. 

VENDAS DE PRODUTOS 
PARA CONTROLE DE PRAGAS 
URBANAS CRESCERAM 43%
AnUnCiAntE COnCEntrOU A tOtAliDADE DA SUA 
vErbA pArA tv nA prOgrAmAçãO DA glObO

GOIÁS
Grupo Kelldrin

“Com o investimento no meio TV, nossa 
marca está mais forte e consegue transmitir 
credibilidade às famílias de Goiânia”
Diogo, do Grupo Kelldrin

SETOR: Combate a pragas urbanas
MERCADO: Goiânia e região
OBJETIVO: Aumentar share e reforçar o mix de 
produtos junto aos consumidores
SOLUÇÃO: Mídia em TV 100% na Globo 
RESULTADO: Reconhecimento pelos 
consumidores e crescimento de vendas de 43%
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“Os resultados vêm.” É assim que Felizardo do Carmo 

Filho, sócio-proprietário do Supermercado San Diego, 

resume seus investimentos na TV Morena Corumbá 

nos últimos dois anos. Ao anunciar na emissora, na 

qual concentra a totalidade do seu investimento em 

publicidade em TV, ele visa aumentar vendas e atrair 

mais clientes.  “Os resultados são imediatos. Assim 

que as ofertas vão ao ar, os clientes surgem”, conta 

ele.

O planejamento de mídia do supermercado passou 

pela divulgação de ofertas durante os intervalos de 

MSTV 1ª Edição, Mais Você, Bom Dia Brasil, Bem Es-

tar, Encontro, Jornal Hoje, Vídeo Show, Novela II, É de 

Casa e Caldeirão do Huck.

Tendo como público-alvo donas de casa e chefes de 

família, as expectativas de Felizardo foram supera-

das desde o primeiro dia de veiculação do comercial. 

“Quinze segundos de vídeo alcançam o que outros for-

matos de mídia não conseguem. Há clientes que vêm 

dos assentamentos e regiões mais longínquas para 

comprar no supermercado. Isso é importante para que 

saibamos aonde estamos chegando”, comemora.

Felizardo começou a trabalhar no comércio em 1999. 

Sua empresa nasceu em 2004, passando a ser dis-

tribuidora em 2012 e loja em 2016. Desde então, é 

anunciante da TV Morena. Ele divide a gerência dos 

negócios com as filhas Mariane e Karine. Sob a res-

ponsabilidade delas, o marketing e a divulgação do 

negócio tornaram-se prioridade. “Focamos muito nos 

resultados, e a TV Morena os tem trazido. Em épocas 

sazonais, investimos forte em mídia, e os resultados 

sempre são excelentes”, explica.

“OS RESULTADOS SÃO IMEDIATOS. ASSIM QUE AS OFERTAS 
VÃO AO AR, OS CLIENTES SURGEM”
SUpErmErCADO COnCEntrA tODA A SUA vErbA pArA pUbliCiDADE Em tv  
nA prOgrAmAçãO DA glObO

“Quinze segundos de vídeo alcançam o que 
outros formatos de mídia não conseguem”
Felizardo com as filhas Mariane e Karine, 
do Supermercado San Diego

SETOR: Supermercado
MERCADO: Corumbá e região
OBJETIVO: Aumentar vendas e atingir clientes em 
outras regiões 
SOLUÇÃO: Divulgar ofertas na programação da 
Globo
RESULTADO: Aumento nas vendas e procura pelas 
ofertas

MATO GROSSO DO SUL
Supermercado San Diego



92.CASES D
E SUCESSO

A Comagran Mato Grosso tornou-se cliente da TV 

Centro América Sinop em 2017. Com o objetivo de 

fortalecer a marca e ampliar sua participação no mer-

cado, a empresa reservou à emissora a maior parte da 

sua verba publicitária. 

Granvile Alencar, ceo da Comagran Mato Grosso, co-

memora os bons resultados: “A utilização dos espa-

ços publicitários da TV Centro América foi importante 

para o fortalecimento da nossa estratégia comercial, 

tornando possível a manutenção do nosso share de 

mercado, mesmo com a chegada de empresas con-

correntes. Também conseguimos ampliar as vendas, 

apesar do momento econômico desfavorável”.

As campanhas da empresa foram concebidas pela 

agência de publicidade CAP Comunicação, seguin-

do a sazonalidade do mercado, acompanhando os 

períodos mais propícios para a comercialização de 

cada categoria de produtos. “Na maior parte do tem-

po apresentamos filmes que reforçavam a imagem de 

empresa-referência do segmento, mas também veicu-

lamos filmes com ofertas”, conta Granvile.

A Comagran Mato Grosso tem três lojas de ferramen-

tas, máquinas e equipamentos e faz parte do grupo 

Redegran, fundado em Dourados em 1984. A primeira 

loja do Mato Grosso foi aberta em Sinop, em 1987. 

O público-alvo é amplo, indo desde o setor de cons-

trução civil, passando por oficinas, concessionárias 

de veículos e máquinas, profissionais autônomos e o 

agronegócio. 

EMPRESA MANTÉM SHARE DE MERCADO E AUMENTA 
VENDAS COM CAMPANHAS NA GLOBO 
“tv CEntrO AmériCA fOi impOrtAntE pArA O fOrtAlECimEntO DA nOSSA  
EStrAtégiA COmErCiAl”, Diz AnUnCiAntE

SETOR: Ferramentas, máquinas e equipamentos
MERCADO: Sinop e região
OBJETIVO: Fortalecer marca e ampliar market 
share
SOLUÇÃO: Campanhas promocionais e 
institucionais concentradas na Globo
RESULTADO: Vendas cresceram

“Conseguimos ampliar as vendas, apesar 
do momento econômico desfavorável”
Granvile, da Comagran Mato Grosso

MATO GROSSO 
Comagran Mato Grosso
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A satisfação de Murilo Roriz, sócio-proprietário do 

Café Luziânia, com os resultados obtidos a partir do 

investimento na TV Anhanguera Luziânia foi tão gran-

de que atualmente o empresário investe na emissora 

100% da sua verba publicitária para o meio TV. “Com 

os investimentos, conseguimos atingir outros nove 

municípios importantes da nossa região, tudo isso de 

uma forma rápida e eficaz”, explica ele.

Entre janeiro e dezembro de 2017, o Café Luziânia pa-

trocinou o Mais Você e veiculou filmes de 15 segundos 

nos intervalos do Bom Dia Praça e Bom Dia Brasil. 

Aos finais de semana, optou por É de Casa, Estrelas, 

Caldeirão do Huck, Pequenas Empresas & Grandes 

Negócios e Domingão do Faustão. “A estratégia era 

realizar uma campanha institucional, intensificando-a 

nos finais de semana, momento em que as famílias se 

reúnem para assistir TV”, conta.

Murilo comemora os bons resultados: ele conseguiu 

expandir suas vendas, que, até então, eram restritas 

ao mercado local. “Logo percebemos uma valorização 

ainda maior da nossa marca e uma expansão dos nos-

sos negócios através de um crescimento contínuo do 

faturamento”, comenta. A agência Casa Nove atende 

a conta publicitária da empresa. 

O Café Luziânia é uma empresa familiar fundada por 

Antônio Moraes Roriz, com 50 anos no mercado, sen-

do administrada pelos seus três filhos: Murilo, José e 

Antônio. A nova administração busca a cada dia a ex-

pansão de mercado para Brasília e cidades goianas 

que circundam a capital federal. “Com a chegada da 

TV Anhanguera, percebemos a oportunidade de ex-

pandir o nosso negócio”, diz Murilo.

ANUNCIANTE AMPLIA 
MERCADO E VALORIZA 
MARCA COM MÍDIA EM TV 
100% NA GLOBO 
EmprESA fAmiliAr COmbinOU pAtrOCíniO 
DE Mais Você A míDiA nA prOgrAmAçãO E 
COlhEU bOnS rESUltADOS

GOIÁS
Café Luziânia

“Com a chegada da TV Anhanguera, 
percebemos a oportunidade de 
expandir o nosso negócio”
Murilo, do Café Luziânia

SETOR: Alimentos
MERCADO: Luziânia e região 
OBJETIVO: Reforçar marca e aumentar share
SOLUÇÃO: Mídia e patrocínio do Mais Você 
RESULTADO: Marca valorizada, mais cidades 
atingidas
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Ronaldo Comarella, diretor executivo da Big Beef, que-

ria promover a marca da sua empresa e divulgar os 

produtos em oferta, gerando aumento nas vendas. Ele 

sabia que para isso o melhor era publicidade na TV 

Morena Campo Grande, devido ao número de con-

sumidores alcançados. Ronaldo só não esperava que 

os resultados desejados fossem chegar tão rápido. 

“Logo nos primeiros três meses houve um aumento 

de 20% nas vendas. A Globo alavancou nossos negó-

cios, trouxe novos clientes e melhorou a procura pelos 

produtos da loja”, comemora.

Ele concentrou na emissora a totalidade da sua verba 

publicitária entre fevereiro de 2017 e março de 2018, 

com suas campanhas sendo inseridas nos intervalos 

do MSTV 1ª Edição, Mais Você, Bem Estar, Vale a 

Pena Ver de Novo e É de Casa. Nos primeiros dois 

meses de veiculação, os filmes tinham caráter institu-

cional. Em seguida, passaram a divulgar ofertas, ao 

ritmo de dois novos filmes por mês.

A Big Beef deu início às suas atividades em 1994. 

Após quatro anos, abriu sua primeira filial. Atualmente, 

são cinco lojas, incluída uma filial Prime, que, além de 

carnes nobres, vende produtos de primeira linha, na-

cionais e importados, pães e vinhos.

CAMPANHA CONCENTRADA 
NA TV MORENA GEROU 
AUMENTO DE 20% NAS 
VENDAS 
“A glObO AlAvAnCOU nOSSOS nEgóCiOS, 
trOUxE nOvOS CliEntES E mElhOrOU A 
prOCUrA pElOS prODUtOS DA lOjA”,  
Diz AnUnCiAntE

MATO GROSSO DO SUL
Big Beef

Anunciante concentrou a totalidade do 
investimento em publicidade na Globo 
Ronaldo, da Big Beef

SETOR: Alimentos
MERCADO: Campo Grande e região
OBJETIVO: Promover produtos e ofertas
SOLUÇÃO: Mídia pela manhã e à tarde na 
TV Morena
RESULTADO: Vendas cresceram 20%
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O objetivo da Farmácia Preço Baixo era valorizar a 

marca e se consolidar como a de melhor preço na 

região. Para isso, Jéssica Rodrigues Oliveira, sócia- 

-proprietária da empresa, concentrou toda a sua ver-

ba publicitária na TV Anhanguera Rio Verde. “Vejo na 

emissora uma parceira indispensável e de confiança. 

Os serviços prestados, como estudos de mercado e 

análises de mídia, proporcionam embasamento téc-

nico para a tomada de decisões mais assertivas, me 

dando vantagem competitiva diante da concorrência”, 

afirma ela.

A C&S Publicidade, que atende a conta da Farmácia 

Preço Baixo, produziu filmes de 15 segundos com 

foco em ofertas, visando público com 21 anos e mais 

de idade, pertencente às classes B, C e D. Durante 

todo o ano, a campanha foi distribuída nos intervalos 

do Praça TV 1ª Edição, Mais Você, Bem Estar e En-

contro. “Os filmes divulgavam ofertas de três produ-

tos com valores abaixo dos praticados pelo mercado, 

sempre no início e no final do mês, quando o mercado 

está aquecido”, explica Jéssica. 

Segundo ela, a parceria bem-sucedida com a TV 

Anhanguera possibilitou o fortalecimento da marca. 

“O sucesso foi tanto que abrimos mais uma filial na 

cidade e planejamos abrir a terceira até final de 2018”, 

afirma Jéssica, que informa também ter aumentado a 

frequência das campanhas. Assim, os comerciais, que 

eram veiculados apenas durante uma semana do mês, 

passaram a ser quinzenais.

A rede de Farmácia Preço Baixo iniciou suas ativida-

des em 2015, chegando a Rio Verde há dois anos. 

Atualmente a marca possui mais de 300 lojas espalha-

das pelo país.

SUCESSO DE CAMPANHA NA GLOBO AJUDA  
NA ABERTURA DE LOJA
rEDE DE fArmáCiA COnCEntrA 100% DOS SEUS invEStimEntOS Em pUbliCiDADE 
nA prOgrAmAçãO mAtUtinA DA glObO

“Vejo na TV Anhanguera uma parceira 
indispensável e de confiança”
Jéssica, da Farmácia Preço Baixo

SETOR: Farmácia
MERCADO: Rio Verde e região
OBJETIVO: Reforçar marca e aumentar share
SOLUÇÃO: Mídia 100% na programação matinal 
da Globo
RESULTADO: Marca fortalecida e novas lojas

GOIÁS
Farmácia Preço Baixo
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Um ano após a sua fundação, em 2002, a Empreendi-

mentos Tarumã já era parceira da TV Centro América 

Tangará da Serra, uma relação que só se fortaleceu 

desde então. “A ideia é continuar investindo na emis-

sora. Os resultados obtidos são satisfatórios”, conta 

Jakson Lorenzetti, sócio-diretor da Tarumã. 

O objetivo das campanhas na emissora é fortalecer 

e impactar a marca na região, explica ele, divulgando 

os empreendimentos e as facilidades para adquiri-los. 

“Priorizamos focar a distribuição da mídia de acordo 

com cada público-alvo, para atingirmos o objetivo ra-

pidamente.” Na campanha mais recente, foram divul-

gados os loteamentos Buritis II e Manacá.

Além dos comerciais, veiculados nos intervalos da pro-

gramação, a Tarumã também patrocina projetos so-

ciais, como foi o caso do Rua da Alegria. “Percebemos 

um grande aumento nas vendas dos lotes e condo-

mínios. Realmente temos tido bom retorno. A progra-

mação da Globo entra na maioria dos lares, é possível 

fazer uma mídia mais direcionada, aproveitando mais 

a verba. Com menos inserções, atingimos um público 

maior”, diz Jakson. A Boom Comunicação atende a 

conta publicitária da anunciante.

A Tarumã é fruto da sociedade entre as empresas 

Nash, São Félix e Lorenzetti.

PARCERIA DESDE 2002 
RENDE BONS RESULTADOS A 
EMPRESA DE LOTEAMENTOS 
E CONDOMÍNIOS
nO plAnEjAmEntO DE míDiA DA AnUnCiAntE 
COmbinAm-SE míDiA nA prOgrAmAçãO E 
pAtrOCíniO DE EvEntOS

SETOR: Loteamento e condomínio
MERCADO: Tangará da Serra e região
OBJETIVO: Fortalecer e impactar marca 
SOLUÇÃO: Mídia e projetos na Globo
RESULTADO: Aumento nas vendas

“Com menos inserções, atingimos um público maior”
Jakson, da Tarumã

MATO GROSSO 
Empreendimentos Tarumã
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“Conseguimos atingir um grande número de comer-

ciantes da cidade, aumentando assim o quadro de 

associados presentes em nossas reuniões.” Esse é 

um dos principais resultados comemorados por Már-

cio Luís da Silva, presidente da Associação Comercial 

Industrial e Agropecuária de Porangatu, ACIAP, depois 

de veicular campanha publicitária na TV Anhanguera 

Porangatu. “Decidimos investir em TV para impactar 

o maior número possível de comerciantes da cidade”, 

diz ele, que concentrou na emissora a totalidade do 

seu investimento em publicidade.

Os filmes da instituição ficaram no ar o ano todo, di-

vulgando reuniões e eventos, estimulando a frequência 

dos associados, e foram inseridos nos intervalos do 

Jornal Anhanguera 1ª e 2ª Edições, Jornal Nacional e 

linha de novelas. “Cada semana exibíamos um filme 

diferente, totalizando quatro versões”, explica Márcio.

Até tornar-se anunciante da Globo, ele não só não 

conseguia atrair novos associados como tinha difi-

culdades em manter os já filiados à entidade. Com a 

parceria, informa, foi possível prestar contas das reali-

zações feitas e divulgar os serviços oferecidos. “Com 

essa atitude,  motivamos não só a permanência dos já 

filiados, como também estimulamos a vinda de novas 

empresas”, conclui.

A ACIAP foi fundada em 1974 e atualmente possui 

mais de 350 empresas associadas.

ENTIDADE DIVULGA ATIVIDADES E MOBILIZA ASSOCIADOS 
COM VERBA 100% NA TV ANHANGUERA
“COnSEgUimOS Atingir Um grAnDE númErO DE COmErCiAntES, AUmEntAnDO ASSim O qUADrO 
DE ASSOCiADOS”, infOrmA AnUnCiAntE

GOIÁS
ACiAP

“Decidimos investir em TV para impactar o maior 
número possível de comerciantes da cidade”
Márcio, da ACIAP

SETOR: Entidade de classe
MERCADO: Porangatu e região
OBJETIVO: Divulgar iniciativas e mobilizar 
associados 
SOLUÇÃO: Mídia o ano todo, em telejornais e 
novelas da Globo 
RESULTADO: Novos associados
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Em 2017, depois de 12 anos de atuação no mercado 

imobiliário, a São Bento Incorporadora decidiu investir 

em publicidade na TV, reservando para o meio a maior 

parte da sua verba publicitária. 

Com o objetivo de tornar-se conhecida em várias ci-

dades do Mato Grosso do Sul, onde ainda não atua va 

ou onde estava iniciando a atuação, a empresa criou 

campanhas compostas por filmes de um minuto e 

15 segundos, apresentando os produtos lançados. 

Em paralelo, assinou o patrocínio do Jornal MSTV 1ª 

Edição. “As duas últimas campanhas focaram nas ca-

racterísticas pujantes da cidade de Dourados e apre-

sentaram loteamentos recém-lançados, evidenciando 

a qualidade da infraestrutura e as facilidades das diver-

sas opções de pagamento”, conta Valdemir Messias, 

sócio-proprietário da São Bento Incorporadora.

Segundo Pineca, como ele prefere ser chamado, a di-

versidade de produtos imobiliários que constituem o 

catálogo da empresa exige constante renovação das 

campanhas. “A exposição da marca e a apresentação 

dos produtos geraram expansão do reconhecimento e 

alcançaram novos consumidores”, explica.

Em 13 anos de mercado, a São Bento entregou 27 

empreendimentos na região centro-oeste do estado, 

totalizando 5 milhões de metros quadrados em mais 

de 15 mil lotes comercializados. Para o ano de 2018, 

o plano da São Bento é acelerar o ritmo de trabalho 

e aprofundar o relacionamento com os clientes. “A 

TV Morena Ponta Porã tem nos proporcionado essa 

proximidade com os consumidores. Alcançar todos os 

públicos da região nos trouxe ótimos resultados”, diz 

ele, que resume o propósito da sua empresa: “Trans-

formar a terra em sonhos e realizações”.

A Beta Vídeo é a agência de publicidade responsável 

pela conta da anunciante. 

“ALCANÇAR TODOS OS PÚBLICOS DA REGIÃO NOS TROUXE 
ÓTIMOS RESULTADOS”, DIZ ANUNCIANTE 
inCOrpOrADOrA COmbinA míDiA nA prOgrAmAçãO A pAtrOCíniO DO Jornal MsTV 1ª Edição

MATO GROSSO DO SUL
São Bento incorporadora

“A exposição da marca e a apresentação dos 
produtos geraram expansão do reconhecimento 
e alcançaram novos consumidores”
Pineca e o filho, Victor, da São Bento Incorporadora

SETOR: Imóveis, desenvolvimento urbanístico e 
loteamentos 
MERCADO: Ponta Porã e região
OBJETIVO: Divulgar marca em novos mercados
SOLUÇÃO: Mídia na programação e patrocínio de 
telejornal
RESULTADO: Reconhecimento pelos 
consumidores
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Um crescimento de 15% no faturamento em 2017. 

Este foi o resultado obtido pela Constat ao investir 

toda a sua verba publicitária para o meio TV na TV 

Anhanguera Anápolis. 

O percentual de crescimento atingido é superior à mé-

dia do setor, que, de acordo com pesquisa divulgada 

pela Associação Nacional dos Comerciantes de Mate-

rial de Construção, Anamaco, cresceu 6% no mesmo 

período. “Sempre que há veiculações na TV, o fluxo de 

clientes na loja chega a dobrar e, em alguns meses, 

a triplicar”, explica João Pedro Leite Coimbra, diretor 

administrativo da empresa. A agência de publicidade 

A Comunicação atende a conta da Constat.

Ao investir na realização de campanhas na programa-

ção da Globo, João Pedro visava a solidificação da 

marca junto aos consumidores. Por isso, passou a fa-

zer campanhas quinzenais, aumentando a frequência 

e a diversificação na grade da programação da emis-

sora. “O intuito maior não é apenas vender, mas sim 

mostrar aos clientes quão especiais eles são para a 

Constat”, relata ele.

Dando ênfase aos produtos promocionais, divulgando 

preços atrativos e as variadas formas de pagamento, 

o planejamento de mídia da empresa passa pelos in-

tervalos dos programas Praça TV 1ª Edição, Bom Dia 

Brasil, linha de novelas e de shows e Jornal da Globo.

Líder no mercado varejista de materiais para cons-

trução, a Constat foi fundada em 1966, em Anápolis. 

Atualmente conta com mais duas filiais, dois depósitos 

e um centro de distribuição. A união de sucesso com 

a TV Anhanguera já completa quase duas décadas. 

“Essa parceria faz parte da nossa história e do nosso 

crescimento até os dias de hoje”, conclui o adminis-

trador.

“Essa parceria faz parte da nossa história” 
João Pedro, da Constat

SETOR: Materiais de construção
MERCADO: Anápolis e região
OBJETIVO: Aumentar share
SOLUÇÃO: Campanhas de varejo na Globo 
RESULTADO: Crescimento de 15% no faturamento

LOJA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO CRESCE ACIMA 
DA MÉDIA EM PARCERIA COM 
A GLOBO 
“SEmprE qUE há vEiCUlAçõES nA tv, O flUxO 
DE CliEntES nA lOjA ChEgA A DObrAr E, Em 
AlgUnS mESES, A tripliCAr”, Diz AnUnCiAntE

GOIÁS 
ConSTAT
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Alexandre César Delben, proprietário da Só Salvados, 

visava atrair mais consumidores e acelerar vendas. 

Por isso, há quatro anos decidiu investir de forma con-

centrada em publicidade em TV. Ele reserva cerca de 

90% da sua verba publicitária para os intervalos da 

programação em horário nobre da TV Centro América 

Cuiabá. “Nossos comerciais são exibidos nos interva-

los das novelas e do Jornal Nacional. Com isso, con-

seguimos falar com muitos consumidores”, conta ele. 

Com foco no público de baixa renda, as campanhas 

da Só Salvados apresentam ofertas. “Direcionamos 

para produtos que consumidores de baixa renda de-

sejam comprar. Queremos possibilitar essa experiên-

cia”, explica.

Alexandre comemora bons resultados no ano passa-

do, o que exigiu que ele ampliasse em 150% o seu 

quadro de funcionários. “Em 2017, enquanto muitas 

empresas se retraíram, a Só Salvados cresceu acima 

do esperado”, diz ele. “Não houve um mês do ano em 

que não batemos a meta. Quando percebo que isso 

não vai ocorrer, planejo uma nova campanha, pois te-

mos a total certeza dos resultados que a Globo ofere-

ce. Com estudos e investimentos assertivos em publi-

cidade, expandimos e planejamos expandir ainda mais 

em 2018”, diz ele. A agência Código Comunicação é a 

parceira da anunciante.

A Só Salvados surgiu em 2014, oriunda de uma traje-

tória de mais de duas décadas de seu proprietário no 

mercado de eletroeletrônico. Atualmente possui três 

lojas em Cuiabá e uma em Várzea Grande, com mais 

de 250 funcionários. A empresa já se prepara para 

abrir filiais em mais cinco cidades do estado.

“NÃO HOUVE UM MÊS 
DO ANO EM QUE NÃO 
BATEMOS A META”, 
AFIRMA ANUNCIANTE 
vArEjO DivUlgA AS SUAS CAmpAnhAS nO 
hOráriO nObrE DA glObO

SETOR: Varejo
MERCADO: Cuiabá e Várzea Grande
OBJETIVO: Atrair consumidores e acelerar vendas
SOLUÇÃO: Mídia concentrada no horário nobre da 
Globo
RESULTADO: Crescimento acima do esperado

“Em 2017, enquanto muitas empresas 
se retraíram, a Só Salvados cresceu 
acima do esperado”
César, da Só Salvados

MATO GROSSO 
Só Salvados
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“O investimento na TV Anhanguera Catalão foi um 

acerto total.” Esta é a percepção do dr. William André 

Safatle, diretor presidente do Hospital São Nicolau, ao 

obter um aumento de atendimentos de mais de 35% e 

de 20% no faturamento após investir toda a sua verba 

publicitária em TV na emissora.

Destacar-se diante dos outros hospitais da cidade e 

reposicionar a marca no mercado eram os principais 

objetivos do Hospital São Nicolau, que tinha como 

estratégia a divulgação da estrutura e dos serviços, 

bem como das certificações recebidas. “Queríamos 

mostrar os benefícios que o hospital entrega para a 

população”, conta o dr. William.

O resultado foi alcançado a partir do patrocínio do Jor-

nal Anhanguera 1ª Edição, além da veiculação de filme 

institucional exibido nos intervalos do Jornal Anhan-

guera 2ª Edição, Novela I, Globo Rural e Domingão 

do Faustão. “O patrocínio do Jornal Anhanguera 1ª 

Edição permanece na cabeça dos telespectadores e 

as inserções reforçaram os pontos fortes do hospital”, 

conta. A agência Prima Comunicação é a parceira de 

publicidade da instituição.

O Hospital São Nicolau nasceu nos anos 1960, a partir 

da iniciativa do dr. William, com o apoio dos drs. Paulo 

de Tarso Salviano e Naim Safatle, que viram no cresci-

mento da cidade a chance de oferecer um serviço de 

medicina especializada para a população.

Atualmente, o São Nicolau conta mais de 280 funcio-

nários e uma estrutura de 7 mil metros quadrados, a 

qual teve que ser adaptada para atender a demanda 

recebida após a campanha. “Tivemos um aumento de 

35% nos atendimentos”, conclui o dr. William.

CRESCIMENTO DE FATURAMENTO DE 20% COM 
CAMPANHA CONCENTRADA NA TV ANHANGUERA
“O pAtrOCíniO DO Jornal anhanguEra 1ª Edição pErmAnECE nA CAbEçA DOS 
tElESpECtADOrES”, Diz AnUnCiAntE

GOIÁS 
Hospital São nicolau

“Queríamos mostrar os benefícios que 
o hospital entrega para a população”
William, do Hospital São Nicolau

SETOR: Hospitalar 
MERCADO: Catalão e região
OBJETIVO: Reposicionar marca e divulgar 
diferenciais
SOLUÇÃO: Patrocínio de telejornal e mídias na 
programação
RESULTADO: Faturamento cresceu 20%
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A Javel Veículos investe na TV Anhanguera Jataí desde 

2004. No ano passado, concentrou na emissora a maior 

parte da sua verba publicitária, visando ampliar share de 

mercado e gerar maior fluxo na loja e em eventos exter-

nos, como feirões, por exemplo, atraindo consumidores 

de toda a região sudoeste do estado. 

Os bons resultados são comemorados por Márcia Soa-

res, diretora comercial da concessionária Javel Veículos: 

cresceu o número de clientes na loja e nos feirões, da 

mesma forma que as ligações telefônicas de potenciais 

clientes. “Esse aumento gerou diversas conversões em 

vendas”, diz ela.

Durante todo o ano de 2017, a Javel ficou no ar nos in-

tervalos do Jornal Anhanguera 1ª Edição, Globo Esporte, 

Jornal Nacional e Novela III, entre outros, combinação 

que possibilitou alcançar um público variado. “Com in-

vestimento permanente em TV e campanhas adequadas 

ao nosso público-alvo, a Javel tem conseguido se manter 

firme no mercado, driblando os anos de recessão e se 

fortalecendo no mercado de concessionárias em Goiás”, 

diz Márcia. A Casa da Propaganda é a agência de publi-

cidade que atende a conta da Javel.

A empresa investiu também no patrocínio de especiais 

de final de ano da Globo. “A publicidade é uma das nos-

sas principais estratégias para disseminar informações e 

atingir nosso público-alvo, aumentando a rede de clien-

tes por meio da criação de conteúdo relevante, capaz de 

atrair, envolver e gerar valor”, diz Márcia. 

Atendendo também as cidades de Mineiros, Caçu, Serra-

nópolis, Chapadão do Céu e demais localidades, a Javel 

Veículos é a concessionária Volkswagen de Jataí. Come-

morando 56 anos de história, essa não é a primeira vez 

que a empresa investe no meio TV. A parceria com a TV 

Anhanguera começou em 2004.

CONCESSIONÁRIA ATRAI 
MAIS CLIENTES E AUMENTA 
VENDAS COM MÍDIA E 
PATROCÍNIO NA GLOBO
AnUnCiAntE COmbinOU míDiA nA 
prOgrAmAçãO E pAtrOCíniO DE ESpECiAiS DE 
finAl DE AnO E COlhEU bOnS rESUltADOS

SETOR: Automotivo
MERCADO: Jataí, Mineiros e região
OBJETIVO: Ampliar share e gerar fluxo de clientes 
na loja e em eventos 
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na TV Anhanguera
RESULTADO: Mais clientes e vendas

“A propaganda é uma das nossas principais 
estratégias para disseminar informações e 
atingir nosso público-alvo”
Márcia, da Javel Veículos

GOIÁS
Javel Veículos
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Entre abril e dezembro de 2017, Luís Humberto Costa 

Júnior, proprietário da mercearia O Seu Verdurão, inves-

tiu a totalidade de sua verba publicitária no meio TV na 

programação da Globo, visando aumentar o fluxo de 

clientes e o posicionamento da marca no mercado de 

Itumbiara e região. Os resultados vieram rápido. “Após 

iniciar investimentos na TV Anhanguera Itumbiara, regis-

tramos um acréscimo de 25% no faturamento, se com-

parado ao mesmo período de 2016”, explica.

Ele não havia anunciado em TV até então e confessa ter 

recebido com descrédito a proposta de sua agência, a 

AMC Comunicação, por ter dúvidas quanto à efetivida-

de do meio. No entanto, logo após as primeiras inser-

ções e o crescimento das vendas, fez uma pesquisa 

informal e constatou os efeitos da publicidade em TV. 

“Os resultados não poderiam ser mais satisfatórios. O 

meio TV foi o mais lembrado por todos”, comemora.

Tendo como público-alvo mulheres acima dos 25 anos 

de todas as classes sociais, O Seu Verdurão veiculou 

filmes de 15 segundos divulgando ofertas, as quais fo-

ram inseridas nos intervalos de Mais Você, Bem Estar, 

Encontro, Vale a Pena Ver de Novo, Praça TV 1ª Edição 

e linha de novelas.

O crescimento das vendas fez com que o empresá-

rio precisasse modificar a logística de sua operação, 

tendo que comprar um caminhão para transportar a 

mercadoria e realizar as viagens aos fornecedores que, 

de duas vezes por semana, passaram a quatro. “A TV 

Anhanguera é a emissora mais conceituada e a que traz 

os melhores resultados para o meu negócio. Realizo o 

investimento sem medo de errar. Sempre que anuncia-

mos na emissora, o fluxo da loja dobra”, conclui.

Fundado pelo pai de Luís Humberto, O Seu Verdurão 

tem 32 anos de mercado, tendo sido assumido pelo 

filho em 2013. 

VENDAS DISPARARAM 25% APÓS INÍCIO DA CAMPANHA  
NA TV ANHANGUERA
“A EmiSSOrA é A qUE trAz OS mElhOrES rESUltADOS pArA O mEU nEgóCiO”, Diz AnUnCiAntE

“Os resultados não poderiam 
ser mais satisfatórios”
Luís Humberto, de O Seu Verdurão

SETOR: Hortifrúti, bebidas, congelados e 
mercearia
MERCADO: Itumbiara e região
OBJETIVO: Aumentar fluxo de clientes e alavancar 
faturamento 
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na TV Anhanguera
RESULTADO: Vendas cresceram 25%

GOIÁS
o Seu Verdurão



104.CASES D
E SUCESSO

Depois de concentrar a maior parte da sua verba pu-

blicitária na TV Centro América Rondonópolis, a Taipa 

Materiais para Construções obteve um acréscimo de 

20% no faturamento. “O investimento em marketing 

nos levou a outro patamar no mercado”, conta Ale-

xandro Hillesheim, gestor da empresa.

A parceria com a emissora teve início em 2009, quan-

do a Taipas desejava fortalecer sua marca e expandir 

as vendas. “Para atingir nosso objetivo, veiculamos o 

ano todo na emissora, alternando com mídia institu-

cional, de maneira a fortalecer a marca, e promocio-

nal, no sentido de atrair novos clientes”, conta Ale-

xandro. A Evidence Marketing é a agência parceira 

da anunciante.

Fundada em 1984, a empresa de materiais de cons-

trução nasceu do sonho de seu fundador, Osvaldino 

Hillesheim, que na época era encanador e abriu a loja 

para vender tubos e conexões. “Após alguns anos 

no mercado, decidimos ampliar nossa linha de pro-

dutos. Foi então que surgiu a necessidade de investir 

em marketing para fortalecer a marca e aumentar a 

visibilidade da empresa”, explica o gestor.

Com duas unidades, Alexandro planeja para breve a 

abertura de mais uma. “Hoje, somos referência em 

materiais hidráulicos, elétricos e de irrigação no sul 

do Mato Grosso. Com certeza não teríamos chega-

do até aqui sem a parceria da TV Centro América”, 

garante ele.

VENDAS CRESCERAM 
20% COM PUBLICIDADE 
CONCENTRADA NA GLOBO 
EmprESA fiCA nO Ar O AnO tODO nA tv CEntrO 
AmériCA E SE tOrnOU rEfErênCiA nA rEgiãO

MATO GROSSO 
Taipa Materiais para Construções

“Com certeza não teríamos chegado até aqui 
sem a parceria da TV Centro América”
Alexandro, da Taipas

SETOR: Materiais de construção
MERCADO: Sul do estado
OBJETIVO: Fortalecer marca e expandir vendas
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na TV Centro 
América
RESULTADO: Vendas cresceram 20%
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Roraima
Emissora:  Rede Amazônica Boa Vista 111Anunciante:  Ar-condicionados Unifrio

Amazonas
Emissora:  Rede Amazônica Manaus 107Anunciante:  Importadora TVLar

Emissora:  Rede Amazônica Itacoatiara 116Anunciante:  Ponto do Ica

Acre
Emissora:  Rede Amazônica 
 Cruzeiro do Sul 110
Anunciante:  Star Motos Honda

Emissora:  Rede Amazônica Rio Branco 119Anunciante  Magrass

Rondônia
Emissora:  Rede Amazônica Porto Velho 109Anunciante:  Angelus Prever

Emissora:  Rede Amazônica Ji-Paraná 114Anunciante:  Eucatur

Emissora:  Rede Amazônica Cacoal 117Anunciante:  Casa & Decoração

Emissora:  Rede Amazônica Ariquemes 120Anunciante  Beethoven Rações

Emissora:  Rede Amazônica 
 Guajará-Mirim 124
Anunciante:  Lavínia

Emissora:  Rede Amazônica Vilhena 125Anunciante:  CDI

Amapá
Emissora:  Rede Amazônica Macapá 112Anunciante:  Casa do Motoqueiro

Tocantins
Emissora:  TV Anhanguera Araguaína 106Anunciante:  AgroMinas

Emissora:  TV Anhanguera Gurupi 115Anunciante:  Big Raffa’s Supermercados

Emissora:  TV Anhanguera Palmas 123Anunciante:  Grande Rio

Pará
Emissora:  TV Liberal Belém 108Anunciante:  Jurunense Home Center

Emissora:  TV Tapajós 113Anunciante:  Casa Forte Construção

Emissora:  TV Liberal Castanhal 118Anunciante:  Cesta

Emissora:  TV Liberal Paragominas 121Anunciante  Hospital São Paulo

Emissora:  TV Liberal Parauapebas 122Anunciante:  Big Loja

Emissora:  TV Liberal Marabá 126Anunciante:  Canopus Veículos

Emissora:  TV Liberal Redenção 127Anunciante:  Lojas Economia

Emissora:  TV Liberal Tucuruí 128Anunciante:  Lojão Brasil

Emissora:  TV Liberal Itaituba 129Anunciante:  Pé Quente Calçados



106.CASES D
E SUCESSO

Renato Borghetti, diretor da AgroMinas Produtos 

Agropecuários, investiu a maior parte da sua verba 

publicitária na TV Anhanguera Araguaína e colheu 

bons resultados: “A campanha nos trouxe credibili-

dade e aumentou a confiança que os clientes tinham 

em nós. Em um curto período de tempo, tivemos um 

crescimento de 35%, coincidindo com o período de 

colheita”.

O objetivo de Renato era reforçar um novo conceito 

de loja de produtos agropecuários e aumentar a parti-

cipação da AgroMinas no mercado local. A campanha 

comercial e institucional, apresentando uma agricul-

tura moderna e integrada à pecuária, mostrando que 

a empresa atua em todos os setores do processo 

produtivo, foi veiculada entre outubro e dezembro de 

2017 nos intervalos de Pequenas Empresas & Gran-

des Negócios, Globo Rural, Praça TV 1ª e 2ª Edições 

e Novela II, tendo como público-alvo os pequenos e 

médios produtores. Simultaneamente, a AgroMinas se 

tornou patrocinadora do Jornal do Campo. O planeja-

mento de mídia, desenhado pela Zepa Propaganda, 

foi certeiro, informa Renato: “Temos recebido um retor-

no positivo dos clientes, que veem a marca mais forte”.

A AgroMinas foi fundada em 2013, tendo em mente a 

necessidade de seus fundadores, de agregar valor aos 

grãos e sementes forrageiras produzidas pela família. 

“Queríamos servir como base aos negócios no estado. 

Começamos com apenas um colaborador e quase ne-

nhum recurso. Hoje temos mais de 20 funcionários”, 

diz Renato. 

“EM UM CURTO PERÍODO DE TEMPO, 
TIVEMOS UM CRESCIMENTO DE 35%”
AnUnCiAntE COmbinOU pAtrOCíniO E míDiA nA prOgrAmAçãO

“A campanha nos trouxe credibilidade e aumentou 
a confiança que os clientes tinham em nós”
Renato, da AgroMinas

SETOR: Produtos agropecuários
MERCADO: Araguaína e norte do estado
OBJETIVO: Reforçar marca e divulgar novo 
conceito 
SOLUÇÃO: Mídia e patrocínio na Globo 
RESULTADO: Crescimento de 35%

TOCANTINS
AgroMinas Produtos Agropecuários
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Para alavancar as vendas na semana da Black Friday, 

Liliana Rodrigues da Silva, gerente de marketing da 

Importadora TVLar, concentrou seus investimentos em 

publicidade na Rede Amazônica. Ela queria destacar 

o mix de produtos da empresa, a facilidade de com-

pras e os preços competitivos. Para isso, junto com a 

Magic Publicidade, produziu filmes de 30 segundos, 

que foram veiculados em horário nobre da Rede Ama-

zônica Manaus e Boa Vista. “A ação contou com uma 

estratégia diferenciada, a campanha foi antecipada 

para alertar o consumidor no sentido de aproveitar a 

semana do Black Friday”, conta Liliana.

Ao todo, foram produzidos quatro filmes, num total de 

59 inserções. “A intenção foi realmente dar ao cliente a 

certeza de que nossos preços seriam os mais baixos. 

A intensidade da mídia deu à TVLar maior visibilidade 

em relação à concorrência”, explica. 

Liliana comemora os bons resultados: “A campanha 

trouxe exposição para a marca, ajudando no posicio-

namento em seu plano de expansão do mercado”.

Com 54 anos de história, a empresa possui 43 lojas, 

sendo 36 no Amazonas e sete em Roraima, atuando 

nos ramos de eletrodomésticos, móveis, telefonia, 

imagem, som, informática, motocicletas, motores náu-

ticos Yamaha e materiais de construção.

Para o fundador da empresa, José Azevedo, a estabi-

lidade do grupo se deve ao trabalho e à determinação 

da administração, que é feita em conjunto com a nova 

geração de sua família. “Nos mantemos focados no 

crescimento como um todo, além de nos preocupar-

mos sempre em servir à comunidade”, diz ele, reco-

nhecendo que a Rede Amazônica tem participação 

efetiva nesse propósito.

ESTRATÉGIA DIFERENCIADA NA REDE AMAZÔNICA  
DESTACA BLACK FRIDAY
AnUnCiAntE vEiCUlOU A SUA CAmpAnhA Em hOráriO nObrE nA glObO

AMAZONAS
Importadora TVLar

“A campanha trouxe visibilidade para a marca”
Liliana e José Azevedo, fundador da Importadora TVLar

SETOR: Eletrodomésticos
MERCADO: Amazonas e Roraima
OBJETIVO: Destacar mix de produtos e facilidade 
de compras 
SOLUÇÃO: Mídia em horário nobre na Globo 
RESULTADO: Visibilidade para a marca



108.CASES D
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Vendas recorde, três vezes acima do que em qual-

quer outro final de semana. Esse foi o resultado obtido 

por Cláudio Batista, diretor-proprietário da Jurunense 

Home Center, ao concentrar todo o seu investimento 

publicitário na TV Liberal Belém. “Foi um número tão 

expressivo que superou até os melhores períodos de 

vendas do ano”, conta. 

A veiculação foi feita no período de 30 de janeiro a 4 de 

fevereiro, de forma a alavancar os negócios, visando 

compensar a queda das vendas, normal após as fes-

tas natalícias. Junto com a Bastos Propaganda, Cláu-

dio desenvolveu o Ultra Saldão Jurunense, campanha 

promocional de curta duração, divulgada de forma in-

tensa e com exclusividade na TV Liberal Belém, o que 

rendeu à mensagem elevado alcance.

Elaborada em duas etapas, a campanha trabalhou 

com teasers de 15 segundos, nos quais se sugeria 

que o público aguardasse para comprar material de 

construção. A segunda etapa expunha a campanha e 

as regras das promoções. “Nessa fase havia uma con-

tagem regressiva. A cada 24 horas um novo comercial 

era lançado, alertando que restava menos tempo para 

o fim da promoção”, explica Cláudio.

 Atualizado diariamente e tendo intensificado o número 

de exibições, os filmes cumpriam o papel de chamar o 

público para a ação, mostrando a urgência de fazer a 

compra, e mantinha a marca presente na TV, aumen-

tando a frequência e a eficácia. “Nosso saldão gerou 

um faturamento excepcional, permitindo que nossa 

rede iniciasse 2018 mais capitalizada, com as equipes 

de todas as lojas motivadas e com várias metas supe-

radas, além da melhor percepção de marca e amplia-

ção de market share”, comemora Cláudio, que está 

há 12 anos no mercado. Em meio à crise dos últimos 

tempos, adotou uma atitude proativa e de conquista 

de mercado, se tornando a terceira maior rede do se-

tor no Pará.

CAMPANHA 100% NA TV LIBERAL 
RENDE RECORDE DE VENDAS PARA 
LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
“nOSSO SAlDãO gErOU Um fAtUrAmEntO ExCEpCiOnAl”, 
COmEmOrA AnUnCiAntE

SETOR: Materiais de construção
MERCADO: Belém e região
OBJETIVO: Alavancar vendas em janeiro
SOLUÇÃO: Mídia 100% na TV Liberal
RESULTADO: Recorde de vendas

Campanha incluiu contagem regressiva 
Cláudio, da Jurunense

PARÁ
Jurunense Home Center
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“Conseguimos sair do anonimato para ser uma em-

presa da qual quase todos já ouviram falar.” É assim 

que José Tiago Marques, diretor regional da Angelus 

Prever, prestadora de serviços de assistência funerá-

ria, resume a sua experiência de divulgar seus servi-

ços na Rede Amazônica Porto Velho. Após três anos 

do início de suas atividades, a empresa passou a ser 

anunciante da emissora. Foi a sua primeira experiên-

cia em mídia. “Até então, a Angelus era uma ilustre 

desconhecida”, comenta José Tiago, explicando que 

não havia em Porto Velho serviço semelhante ao que 

oferece.

A sugestão de investimento partiu da agência de publi-

cidade Agenciarte, que propôs o desenvolvimento de 

campanhas institucionais visando mulheres das clas-

ses C e D. “Direcionamos nossas inserções para os 

intervalos do Mais Você, Encontro, linha de novelas e 

shows, como The Voice e The Voice Kids, e Big Bro-

ther Brasil”, explica José Tiago. “Depois da veiculação 

do filme, a marca e os serviços oferecidos passaram a 

ser conhecidos pela população. E o principal retorno 

veio das donas de casa e mães de família, que bus-

cam o planejamento familiar”, diz.

A Angelus é a maior empresa de planos de assistência 

funeral familiar do Brasil.

EMPRESA DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL DIVULGA 
SEUS SERVIÇOS NA REDE AMAZÔNICA
“COnSEgUimOS SAir DO AnOnimAtO pArA SEr UmA EmprESA DA qUAl qUASE tODOS já 
OUvirAm fAlAr”, Diz AnUnCiAntE

RONDÔNIA
Angelus Prever

“Depois da veiculação do filme, a marca e os serviços oferecidos 
passaram a ser conhecidos pela população”
José Tiago, da Angelus Prever

SETOR: Assistência funerária 
MERCADO: Porto Velho e região
OBJETIVO: Apresentar serviço inédito
SOLUÇÃO: Mídia na Globo visando mulheres das 
classes C e D 
RESULTADO: Marca e serviços passaram a ser 
bastante conhecidos
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Edivaldo do Nascimento, gerente-geral da Star Motos 

Honda, resume sua parceria com a Globo: “Sempre 

temos buscado o melhor para os nossos clientes e, 

por isso, investimos na Rede Amazônica. Ela nos aju-

da a fazer a diferença, sempre”.

O grupo Star Motos Honda atua no Acre desde 1997. 

Na programação da Globo, a empresa está presente 

há mais de dez anos. Em parceria com agência de pu-

blicidade Vitória Produções, veicula suas campanhas 

na Rede Amazônica Cruzeiro do Sul visando aumentar 

o faturamento e a base de clientes. Nos filmes, com 30 

segundos de duração, são apresentadas imagens das 

lojas, conteúdos institucionais, produtos e ofertas, o 

que tem resultado no aumento das vendas e no forta-

lecimento da marca na região, como informa Edivaldo.

Ele reserva à emissora cerca de 90% dos seus inves-

timentos publicitários e afirma acreditar que investir na 

Rede Amazônica é a melhor forma de alcançar os ob-

jetivos e as metas. “A entrega da emissora é garantida, 

e assim conseguimos alcançar os nossos clientes”, 

conta.

“A ENTREGA DA EMISSORA 
É GARANTIDA, E ASSIM 
CONSEGUIMOS ALCANÇAR 
OS NOSSOS CLIENTES”
AnUnCiAntE rESErvA pArA A prOgrAmAçãO 
DA glObO 90% DA SUA vErbA pUbliCitáriA

Parceria com a Rede Amazônica 
tem mais de dez anos
Edivaldo, da Star Motos Honda

SETOR: Motociclístico
MERCADO: Cruzeiro do Sul
OBJETIVO: Aumentar faturamento e base de 
clientes
SOLUÇÃO: Mídia na Rede Amazônica
RESULTADO: Aumento de vendas e 
reconhecimento pelo mercado

ACRE
Star Motos Honda
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Após três anos investindo na Rede Amazônica Boa 

Vista, em Roraima, Ataniel Borges Gomes, proprietá-

rio da Ar-condicionados Unifrio, só tem a comemorar. 

Nesse período, sua empresa obteve um acréscimo 

de 200% no faturamento. Segundo Ataniel, em 2015, 

antes da publicidade na emissora, ele comprava três 

containers de produtos a cada seis meses. No ano 

passado, já comprava 30. “Os investimentos em pu-

blicidade trouxeram um crescimento notável, e con-

seguimos expandir nossa empresa também para Ma-

naus e Macapá”, afirma.

Ele visava aumentar as vendas, consolidar a marca e 

tornar-se referência no varejo de refrigeração em Ro-

raima. Por isso, contratou a Promídia – Produções, As-

sessoria e Marketing, concentrou a maior parte da sua 

verba publicitária na programação da Globo e criou 

campanhas veiculadas nos intervalos de programas 

como Encontro, Globo Esporte, Vídeo Show, linha de 

telejornais e novelas, Globo Repórter, Caldeirão do 

Huck, Altas Horas, Esporte Espetacular, Fantástico e 

Show de Domingo. “O material produzido sempre foi 

promocional, mostrando produtos e preços que aten-

dem a todas as classes sociais, e com uma credibili-

dade incomparável”, conta Ataniel.

Fundada em 2006, a Unifrio atua em todo o estado 

de Roraima.

VENDAS DE AR-CONDICIONADOS CRESCERAM 
200% COM MÍDIA NA REDE AMAZÔNICA 
AnUnCiAntE inSEriU SUAS CAmpAnhAS Em tODA A prOgrAmAçãO DA glObO

RORAIMA
Ar-condicionados Unifrio

“Os investimentos em publicidade 
trouxeram um crescimento notável”
Ataniel, da Unifrio

SETOR: Ar-condicionado 
MERCADO: Todo o estado
OBJETIVO: Tornar-se referência no setor 
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na Globo 
RESULTADO: Faturamento cresceu 200%
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“O retorno do investimento é imediato, o resultado é 

avassalador”, afirma Raimundo Nonato Lima da Ro-

cha, proprietário da Casa do Motoqueiro, oito anos 

após dar início a sua parceria com a Rede Amazônica 

Macapá.

A empresa de Ray, como Nonato é conhecido, teve iní-

cio em 1998, por meio de uma mudança em sua vida 

pessoal. Morador de Manaus, o empresário foi a Ma-

capá passar uma temporada com um irmão, o qual lhe 

ofereceu uma oportunidade de trabalho em sua loja de 

motopeças. Juntos, estudaram oportunidades e traça-

ram estratégias para se diferenciar dos concorrentes, 

conseguindo conquistar clientes e posicionamento no 

mercado. 

Anos depois, a dupla desfaz a sociedade, e Ray, já 

conhecedor da região e do seu público-alvo, amplia os 

negócios, inaugura novas unidades e passa a investir 

em publicidade na TV. “A partir da divulgação na Rede 

Amazônica tivemos um retorno de 25%”, diz ele. 

O objetivo era tornar a Casa do Motoqueiro referên-

cia no segmento de motopeças. Para isso, Ray conta 

com a Santos Publicidade, que propôs a produção de 

vídeos que mostrassem os produtos, os preços atrati-

vos, os serviços e a qualidade do atendimento.

As campanhas foram veiculadas nos intervalos da li-

nha de telejornais, desde o Hora Um, Novela III, Au-

toEsporte, Domingão do Faustão e Big Brother Brasil. 

“Meu foco de investimento em TV é a Rede Amazôni-

ca, pela precisão de entrega e o compromisso com o 

nosso comercial”, diz Ray.

Ele conta com duas lojas em Macapá, uma em San-

tana e outra em Manaus. Em 2017, iniciou a Casa do 

Motoqueiro Casa e Construção.

LOJA DE MOTOPEÇAS TEM RETORNO DE 25% COM 
PUBLICIDADE NA GLOBO 
“mEU fOCO DE invEStimEntO Em tv é A rEDE AmAzôniCA, pElA prECiSãO DE EntrEgA E O 
COmprOmiSSO COm O nOSSO COmErCiAl”, Diz AnUnCiAntE

SETOR: Motopeças
MERCADO: Macapá, Santana e Manaus 
OBJETIVO: Tornar-se referência no setor
SOLUÇÃO: Mídia em programação variada da 
Rede Amazônica
RESULTADO: Retorno de 25% 

“O retorno do investimento é imediato, 
o resultado é avassalador”
Raimundo, da Casa do Motoqueiro

AMAPÁ
Casa do Motoqueiro
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Para André Sales Martins, proprietário da Casa Forte 

Construção, a maior vantagem em anunciar na TV Ta-

pajós é ter retorno imediato. Anunciante desde 2015, 

o empresário concentra ao menos 90% da sua verba 

publicitária na emissora, sendo que, em alguns perío-

dos, essa porcentagem chega a ser ainda maior.

Em parceria com a agência de publicidade Unique Pro-

duções, a empresa alavancou as suas vendas a partir 

da produção de fi lmes de 30 segundos, atualizados 

mensalmente com as ofertas e o leque de produtos 

disponíveis, exibidos em horários alternados. “Após a 

veiculação, temos um retorno imediato dos clientes e, 

consequentemente, conseguimos alcançar as nossas 

metas mensais”, explica.

Outra estratégia utilizada pela Casa Forte Construção 

foi a compra de cota de participação local no futebol 

da Globo em 2018, o que colaborou para que conse-

guisse atingir seu público-alvo. 

Em franco crescimento, a Casa Forte oferece um am-

plo mix de produtos, que consegue atender a diversas 

classes sociais. “Queremos ser referência regional no 

segmento de materiais de construção até 2020. Anun-

ciar na TV Tapajós está sendo fundamental”, comemo-

ra André, que deseja continuar anunciando na emis-

sora. “Pretendemos que a parceria seja longa, pois a 

partir dela conseguiremos consolidar a nossa marca 

no mercado e na mente do consumidor fi nal”, conclui.

“APÓS A VEICULAÇÃO, 
TEMOS UM RETORNO 
IMEDIATO DOS CLIENTES”, 
INFORMA ANUNCIANTE 
míDiA nA prOgrAmAçãO fOi COmbinADA à 
COmprA DE COtA DE pArtiCipAçãO lOCAl nO 
fUtEbOl DA glObO Em 2018

PARÁ
Casa Forte Construção

“Anunciar na TV Tapajós está sendo fundamental”
André, da Casa Forte Construção

SETOR: Materiais de construção
MERCADO: Santarém e oeste do estado
OBJETIVO: Alavancar vendas
SOLUÇÃO: Mídia e cota local do futebol na 
TV Tapajós 
RESULTADO: Retorno imediato
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Presente em 14 estados brasileiros e com cobertu-

ra de 60% do território nacional, a Eucatur é uma das 

empresas de transporte e turismo pioneiras na ligação 

Norte-Sul do país. Fundada em 1964 por Assis Gurgacz, 

no município paranaense de Cascavel, onde mantém 

sua sede, a empresa opera diversas linhas de transporte 

rodoviário e urbano de passageiros, cargas e táxi aéreo, 

chegando a países vizinhos, como Venezuela, Bolívia e 

Paraguai. 

Apesar da sua longa trajetória, em 2017 a Eucatur apre-

sentava uma tênue queda no desempenho da linha, o 

que fez com que Lucas Eduardo Corrêa Delfino, coor-

denador de promoções e marketing da empresa, bus-

casse uma solução para fortalecer sua marca junto ao 

público-alvo. 

Auxiliado pela agência OWL Publicidade, ele decidiu in-

vestir em campanha veiculada nos intervalos da progra-

mação da Rede Amazônica Ji-Paraná. “Pretendíamos 

fortalecer o desempenho da linha Porto Velho × Cuiabá, 

evidenciando novos atributos e suas novidades”, explica 

Lucas.

Os filmes com as imagens dos ônibus da companhia, 

assim como suas ofertas e formas diferenciadas de pa-

gamento, foram transmitidos entre julho de 2017 e janei-

ro de 2018, com os resultados desejados. “A Globo é 

extremamente eficaz por seu retorno imediato”, diz ele. 

Atualmente a empresa conta com mais de 15 mil cola-

boradores diretos e indiretos. Lucas sente que há um 

aumento na responsabilidade pela busca de resultados, 

o que faz com que acredite que a parceria com a Rede 

Amazônica seja recorrente. “A audiência da emissora, so-

mada à credibilidade conquistada, a torna um importante 

canal de comunicação para o estado, colocando-a cons-

tantemente em pauta durante nossas discussões sobre 

os canais de divulgação a serem utilizados”, conclui.

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DIVULGA  
ROTA NA REDE AMAZÔNICA
“A glObO é ExtrEmAmEntE EfiCAz pOr SEU rEtOrnO imEDiAtO”, Diz AnUnCiAntE

“A audiência da emissora, somada à credibilidade conquistada, 
a torna um importante canal de comunicação para o estado”
Lucas Eduardo, da Eucatur

SETOR: Transporte
MERCADO: Todo o estado
OBJETIVO: Fortalecer desempenho da linha Porto 
Velho × Cuiabá
SOLUÇÃO: Mídia na programação da Globo 
RESULTADO: Retorno imediato

RONDÔNIA
Eucatur
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O Big Raffa’s Supermercados tornou-se cliente da TV 

Anhanguera Gurupi em janeiro de 2017. Na época, os 

objetivos de Nelson Messias de Oliveira Júnior e Cláu-

dio Messias de Oliveira, sócios e diretores da empresa, 

era divulgar ofertas com foco no varejo para fortale-

cer a marca e aumentar a participação de mercado, 

bem como o fluxo de clientes na loja. “Os resultados 

obtidos foram tão satisfatórios que conseguimos abrir 

uma segunda unidade, fortalecendo ainda mais a nos-

sa marca no mercado local”, contam.

Inaugurado em 2012, O Big Raffa’s anunciava na TV 

de forma esporádica. No ano passado, deu-se a gui-

nada, e o supermercado permaneceu no ar na progra-

mação da Globo o ano todo, de segunda a sexta-feira, 

com filmes de 30 e 60 segundos – de forma a aumen-

tar a participação nos intervalos e se destacar perante 

os concorrentes –, nos intervalos de programas como 

Bom Dia Praça, Bem Estar, Encontro, Praça TV 1ª Edi-

ção, Jornal Nacional e Novela III. “A TV Anhanguera foi 

a melhor opção para que obtivéssemos um resultado 

a curto e longo prazos”, comemoram Nelson e Cláu-

dio. Eles concentraram na emissora praticamente toda 

a sua verba publicitária.

Outra estratégia utilizada foi o desenvolvimento de 

peças para campanhas sazonais, como Carnaval, 

Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. “A partir dessas 

peças, além de apresentar as ofertas, conseguíamos 

reforçar a importância das datas”, explicam. A Status 

Criações é a agência que atende a conta publicitária 

do supermercado.

BONS RESULTADOS DE CAMPANHA NA GLOBO AJUDARAM  
A ABRIR SEGUNDA LOJA
“A tv AnhAngUErA fOi A mElhOr OpçãO pArA qUE ObtivéSSEmOS Um rESUltADO A CUrtO 
 E lOngO prAzOS”, Diz AnUnCiAntE

TOCANTINS
Big Raffa’s Supermercados

“Fortalecemos ainda mais a 
nossa marca no mercado local”
Nelson e Cláudio, do Big Raffa’s

SETOR: Hiper e supermercado
MERCADO: Gurupi e região 
OBJETIVO: Fortalecer marca e atrair consumidores
SOLUÇÃO: Mídia o ano todo na TV Anhanguera
RESULTADO: Inauguração da segunda loja



116.CASES D
E SUCESSO

Proprietária da Ponto do Ica, Alcilene Lima concentra 

100% da sua verba publicitária na Rede Amazônica 

Itacoatiara. O objetivo da empresária era alavancar o 

volume de vendas de sua empresa. 

Para isso, contou com a expertise da agência AGA 

2 Multimídia e divulgou a partir de 2016 campanhas 

que mostravam suas promoções semanais. “Toda 

quarta-feira temos a ‘Quarta da Economia’, e passa-

mos a divulgá-la na TV”, conta Alcilene.

Um resultado positivo de cerca de 85% provocou não 

somente o fortalecimento da marca Ponto do Ica, mas 

também uma mudança na visão estratégica de Alcile-

ne. “Eu achava o investimento alto demais em compa-

ração aos valores de outras mídias, como o rádio, por 

exemplo. Hoje, tenho uma visão bem ampla e positi-

va”, revela ela.

“Começamos há 15 anos com revenda de três itens. 

Hoje temos mais de 3 mil para venda e revenda e con-

tamos com a colaboração de 24 funcionários”, conclui.

VENDAS DE MAGAZINE CRESCERAM 85% COM MÍDIA  
NA PROGRAMAÇÃO DA GLOBO 
AnUnCiAntE COnCEntrA A tOtAliDADE DA SUA vErbA pUbliCitáriA nA rEDE AmAzôniCA

SETOR: Magazine
MERCADO: Itacoatiara
OBJETIVO: Multiplicar vendas
SOLUÇÃO: Investimento em publicidade 100% na 
Globo 
RESULTADO: Vendas cresceram 85%. Marca foi 
fortalecida

Publicidade na Globo também contribuiu para 
fortalecimento da marca da anunciante 
Alcilene e Renilson Trindade, da Ponto do Ica

AMAZONAS
Ponto do Ica
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A Casa & Decoração inaugurou mais uma filial recen-

temente, um novo espaço com design moderno, pro-

porcionando aos clientes a oportunidade de conforto 

e modernidade. Para Otávio Folli e Wender Garcia, só-

cios-proprietários da empresa, a inauguração de mais 

uma loja é fruto do investimento que fazem na Rede 

Amazônica Cacoal, o que possibilitou, segundo eles, 

que ela se destacasse e continuasse a proporcionar 

a satisfação aos clientes e colaboradores, buscando 

sempre profissionalismo e seriedade. “Nossas campa-

nhas são efetivas, garantem retorno do investimento”, 

afirmam. Além de divulgação da marca e da nova loja, 

houve captação de clientes e aumento nas vendas.

Anunciante desde 2002, a Casa & Decoração reserva 

para a programação da Globo a totalidade dos seus 

investimentos em publicidade em TV, visando aumen-

tar vendas, prospectar e fidelizar clientes e ampliar a 

visibilidade da marca. 

A Foco atende a conta publicitária da anunciante e 

propôs a criação de filmes de 30 segundos, mos-

trando realizações, produtos, ofertas e facilidades nas 

condições de pagamento. 

“NOSSAS CAMPANHAS 
SÃO EFETIVAS, 
GARANTEM RETORNO DO 
INVESTIMENTO”
AnUnCiAntE COnCEntrA nA prOgrAmAçãO 
DA glObO A tOtAliDADE DOS SEUS 
invEStimEntOS Em pUbliCiDADE Em tv

RONDÔNIA 
Casa & Decoração

Publicidade possibilita que empresa se destaque
Otávio e Wender, da Casa & Decoração

SETOR: Móveis e decoração 
MERCADO: Cacoal e região 
OBJETIVO: Aumentar vendas, prospectar e 
fidelizar clientes e aumentar visibilidade da 
marca
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na Globo 
RESULTADO: Marca fortalecida, mais clientes e 
vendas



118.CASES D
E SUCESSO

O Supermercado Cesta escolheu a TV Liberal Casta-

nhal como parceira principal no desafio de se comu-

nicar de forma eficiente com consumidores de baixa 

renda. O objetivo, como explica Judson Fontoura Jr., 

diretor-proprietário do Cesta, era levar a eles a men-

sagem de que o supermercado tem preços baixos. 

“Buscamos oferecer um ambiente mais próximo e 

aconchegante, que seja acessível a todos os clientes”, 

diz ele.

Junto com a agência SG Comunicação, Judson de-

senvolveu campanhas que foram veiculadas nos inter-

valos da programação da emissora ao longo de todo 

o ano de 2017. Com tom bem-humorado, os filmes 

enfatizavam os diferenciais do Cesta, oferecendo os 

melhores preços da região. “Com isso conse guíamos 

combater a concorrência”, diz Judson.

Ele festeja os bons resultados: um crescimento de 

13% nas vendas. “Mesmo com a crise, consegui-

mos consolidar a nossa marca. Os clientes sempre 

informam que viram o comercial na TV Liberal. Por ter 

esse retorno, nunca parei de anunciar. Tenho consci-

ência de que a TV Liberal é a preferida das pessoas”, 

conclui.

Com 22 anos de trajetória, o Cesta foi fundado pelo 

patriarca da família, Judson Fontoura. Começou com 

12 funcionários; hoje são 300. Atua também nos seg-

mentos de supermercado, atacarejo, atacado e distri-

buidora. 

VENDAS CRESCERAM 13% 
COM CAMPANHA O ANO 
TODO NA TV LIBERAL
“mESmO COm A CriSE, COnSEgUimOS 
COnSOliDAr A nOSSA mArCA”,  
Diz AnUnCiAntE

“Mesmo com a crise, conseguimos 
consolidar a nossa marca”
Judson, do Cesta

SETOR: Supermercado
MERCADO: Castanhal e região 
OBJETIVO: Posicionar marca junto aos públicos 
C,D e E
SOLUÇÃO: Mídia o ano todo na TV Liberal
RESULTADO: Crescimento de 13% nas vendas 
mensais

PARÁ
Cesta



11
9.

CA
SE

S 
D

E 
SU

CE
SS

O

Investir nos intervalos da programação local e adqui-

rir cotas de patrocínio foram as estratégias sugeridas 

pela agência PWS Publicidade e Propaganda para que 

Andressa da Costa, sócia-proprietária da Magrass, clí-

nica de estética, atingisse o objetivo de divulgar sua 

marca e captar novos clientes. 

Há mais de uma década no mercado, a Magrass ino-

vou ao implementar conceitos estéticos focados no 

emagrecimento saudável, por meio de tratamentos, 

reeducação alimentar e resultados. Até procurar pela 

Rede Amazônica Rio Branco, a empresa limitava sua 

divulgação a mídias sociais. Segundo Andressa, inves-

tir no meio TV era um sonho. Com uma unidade inau-

gurada há quatro anos, o sonho foi se tornando real. 

“Anunciar na Globo parecia muito difícil. Queríamos, 

mas precisávamos nos organizar”, conta Andressa.

Em setembro de 2016, os planos saíram do papel e a 

empresária concentrou 100% da sua verba publicitá-

ria em TV em mídia e patrocínios na programação da 

Globo.

Em estilo branded contet, os comerciais mostram os 

depoimentos dos clientes que tiveram sua vida modi-

ficada após passar a frequentar a clínica de estética, 

que já conta com mais de 2 milhões de atendimentos. 

“Com isso conseguimos obter o reconhecimento do 

mercado local e estamos nos tornando referência em 

estética”, comemora Andressa. Segundo ela, a Ma-

grass é a maior rede de clínicas de emagrecimento 

natural e saudável, com mais de 2 milhões de pessoas 

atendidas.

CLÍNICA DE ESTÉTICA CONCENTRA DIVULGAÇÃO NA 
PROGRAMAÇÃO LOCAL E EM PATROCÍNIOS
AnUnCiAntE OptA pElA rEDE AmAzôniCA E COlhE bOnS rESUltADOS

ACRE
Magrass

“Conseguimos obter o 
reconhecimento do mercado local”
Andressa, da Magrass

SETOR: Estética
MERCADO: Rio Branco
OBJETIVO: Divulgar marca e captar clientes
SOLUÇÃO: Mídia na programação local e 
patrocínios
RESULTADO: Reconhecimento pelo mercado e 
referência no setor



120.CASES D
E SUCESSO

A percepção de que para comprar rações e produtos 

para pets no bairro o público era maior que as lojas 

disponíveis foi o gatilho para Tatiane Viola de Castro e 

Émerson Marcelino de Andrade fundarem a Beethoven 

Rações.

Ao agirem assim, eles foram superando as dificulda-

des iniciais. Logo se tornou claro que, para aumentar 

o faturamento e melhorar a base de clientes, seria pre-

ciso investir em publicidade. Tomada essa decisão, o 

passo seguinte foi escolher a Rede Amazônica Arique-

mes como parceira de mídia.

Tatiane e Émerson, auxiliados pela agência de publi-

cidade Evolução Marketing, optaram por campanhas 

nos intervalos da programação da Globo. “Éramos 

uma empresa bem pequena. Por isso a agência pro-

curou apresentar uma proposta que estivesse dentro 

das nossas possibilidades”, explicam. Os comerciais, 

veiculados desde julho de 2016 e direcionados ao 

varejo, apresentam os produtos da loja e as ofertas 

disponíveis. 

Com a propaganda, o anunciante obteve um grande 

aumento nas vendas e o reconhecimento da marca 

junto ao seu público-alvo, o que tornou possível am-

pliar os negócios. “Nossas vendas cresceram tanto 

que precisamos mudar de endereço e abrir mais uni-

dades. Hoje estamos em um prédio maior e em duas 

lojas em bairros diferentes. Assim conseguirmos aten-

der nossos clientes e estar próximos deles”, comemo-

ram Tatiane e Émerson.

“NOSSAS VENDAS 
CRESCERAM TANTO QUE 
PRECISAMOS MUDAR DE 
ENDEREÇO E ABRIR MAIS 
UNIDADES”
AnUnCiAntE rESErvOU prAtiCAmEntE  
tODA A SUA vErbA pUbliCitáriA pArA  
A rEDE AmAzôniCA

SETOR: Pets 
MERCADO: Ariquemes e região
OBJETIVO: Aumentar faturamento e base de 
clientes
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na Globo 
RESULTADO: Aumento significativo de vendas, 
ampliação de lojas e conhecimento da marca

Anunciante teve aumento significativo 
nas vendas
Tatiane e Émerson, da Beethoven Rações 

RONDÔNIA
Beethoven Rações
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Ao perceber o crescimento de Paragominas, Raimun-

do Fonseca, médico e sócio-proprietário do Hospital 

São Paulo, decidiu que era a hora de investir em uma 

campanha de divulgação da empresa. “Houve a neces-

sidade do crescimento estrutural do hospital, para que 

pudéssemos atender à nova demanda, oferecendo uma 

variedade de serviços diferenciados aos clientes”, explica 

Raimundo.

A estratégia utilizada pelo médico para alcançar o seu 

objetivo foi concentrar toda a verba publicitária do hos-

pital para TV na programação da Globo, de forma a di-

vulgar os serviços oferecidos – como, por exemplo, o 

de ser o único centro de saúde particular da cidade a 

atender durante 24 horas – e fortalecer a marca junto ao 

público-alvo. 

Foram produzidos filmes de 15 e 30 segundos, veicula-

dos nos intervalos da programação da emissora. Além 

disso, o hospital também se tornou patrocinador do Jor-

nal Liberal 2ª Edição. “Com o sincronismo de mídia ins-

titucional, veiculação em datas especiais e o patrocínio 

de linha, consolidamos a marca em Paragominas e nas 

cidades circunvizinhas”, comemora. Raimundo acredita 

que conseguiu mostrar que serviços médico-hospitalares 

não se resumem apenas em atender pessoas enfermas 

e curá-las, mas também oferecer serviços de qualidade.

A parceria entre o Hospital São Paulo e a TV Liberal Pa-

ragominas é antiga. Em 2014, a instituição de saúde já 

havia se associado à emissora adquirindo uma cota local 

de Contagem Regressiva para a Copa do Mundo.

O São Paulo foi inaugurado na cidade em 1995. Inicial-

mente destinava-se apenas a atendimento materno-in-

fantil. Depois, tornou-se um hospital geral de complexi-

dade média, com várias especialidades médicas, para 

atender tanto a cidade de Paragominas quanto os muni-

cípios vizinhos. “Um bom atendimento, uma boa estru-

tura, um ambiente agradável e os mais variados serviços 

proporcionam um sentimento de qualidade de vida aos 

clientes”, conclui Raimundo. 

HOSPITAL DIVULGA SERVIÇOS E DIFERENCIAIS 
NA TV LIBERAL 
AnUnCiAntE pAtrOCinA O Jornal liberal 2ª edição E vEiCUlA SUAS 
CAmpAnhAS nA prOgrAmAçãO

PARÁ
Hospital São Paulo

Parceria com a TV Liberal é antiga 
Raimundo, do Hospital São Paulo

SETOR: Serviço médico-hospitalar
MERCADO: Paragominas e região
OBJETIVO: Divulgar serviços e diferenciais
SOLUÇÃO: Mídia e patrocínio do Jornal Liberal 
2ª Edição
RESULTADO: Marca consolidada
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Uma das pioneiras em Parauapebas no setor de ves-

tuário a possuir crediário próprio e condições especiais 

de pagamento, a Big Loja mantém em torno de 45% 

da população da cidade em sua carteira de clientes, 

segundo estimativa do sócio-proprietário da empresa, 

Aroldo Leiser.

Oriunda de um grupo de mais de 60 lojas distribuídas 

nas regiões Norte e Centro-Oeste do país, a empresa, 

que atua na cidade desde 2005, conseguiu esse feito, 

em parte, graças às campanhas veiculadas na TV Li-

beral Parauapebas.

Aroldo, que entrou na sociedade em 2007, concen-

tra a maior parte dos seus investimentos publicitários 

na emissora. A estratégia utilizada por ele é combi-

nar campanhas e datas comemorativas, destacando 

ações promocionais, fazendo com que a marca Big 

Loja fique em evidência e se fortaleça no mercado. 

“Conseguimos mostrar o nosso diferencial, os nossos 

produtos e a qualidade em nosso atendimento”, conta 

Aroldo. 

Ele diz que segue atraindo mais consumidores com as 

campanhas na programação da Globo. “O crescimen-

to nas vendas é extremamente significativo durante o 

período da campanha”, garante. 

LOJA DIVULGA 
DIFERENCIAIS NA 
PROGRAMAÇÃO DA GLOBO 
AnUnCiAntE CAlCUlA AtEnDEr 45% DA 
pOpUlAçãO DA CiDADE E SEgUE AtrAinDO 
mAiS CliEntES

“Conseguimos mostrar o nosso diferencial”
Aroldo, da Big Loja

SETOR: Vestuário e artigos para presente
MERCADO: Parauapebas
OBJETIVO: Divulgar empresa e ações 
promocionais
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na TV Liberal
RESULTADO: Crescimento significativo das vendas

PARÁ
Big Loja
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Foi pensando na Black Friday que João Paulo Go-

mes, gerente de marketing da Grande Rio, começou 

a anunciar no meio TV. O objetivo era utilizar a data, 

conhecida por inaugurar a temporada de compras na-

talícias, para liquidar veículos em estoque. “Com isso 

conseguiríamos aumentar o fluxo da loja e a conversão 

de vendas”, conta ele.

Reservando para a TV Anhanguera Palmas toda a 

sua verba publicitária para o meio, João direcionou a 

comunicação da Grande Rio para as três marcas de 

veículos que comercializa – Honda, Nissan e Jeep –, 

dando grandiosidade à ação. “Todo o material de co-

municação levou a mesma identidade visual, nome e 

slogan de campanha: “Black Friday – Não é sonho. 

É oportunidade”, explica. Com a parceria da agência 

Mansur Comunicação e Marketing, foram produzidos 

filmes de 30 segundos, veiculados nos intervalos de 

Encontro, linha de telejornais, inclusive o Jornal Nacio-

nal, e a Novela III.

Segundo João Paulo, a Grande Rio obteve com a 

campanha um aumento perceptível no fluxo de clien-

tes e nas vendas, da ordem de 30% em relação a 

2016. “Quando a oferta é boa e ela é divulgada na TV, 

torna-se impossível não colher bons resultados. A TV 

Anhanguera é o veículo de massa que atinge todas as 

classes sociais”, diz ele.

CAMPANHA NA GLOBO ALAVANCA VENDAS DE 
AUTOMÓVEIS NA BLACK FRIDAY
CrESCimEntO DE vEnDAS ChEgOU A 30%, AfirmA AnUnCiAntE

TOCANTINS
Grande Rio

“A TV Anhanguera é o veículo de massa que  
atinge todas as classes sociais”
João Paulo, da Grande Rio

SETOR: Automotivo 
MERCADO: Palmas e região
OBJETIVO: Promover Black Friday
SOLUÇÃO: Mídia em Encontro, telejornais e 
Novela III 
RESULTADO: Vendas cresceram 30%



124.CASES D
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Desde novembro de 2016, Lavínia Leão Leal, proprie-

tária da butique Lavínia, é uma das patrocinadoras lo-

cais do Mais Você na Rede Amazônica Guajará-Mirim. 

O patrocínio foi a estratégia encontrada para aumentar 

as vendas da butique, um outlet de moda feminina. 

Lavínia, que começou no ramo há duas décadas, ven-

dendo bijuterias de porta em porta, investiu toda a sua 

verba publicitária na emissora, divulgando os serviços 

e produtos oferecidos. “A cidade recebeu muito bem 

a ação, e o patrocínio do Mais Você fez a diferença, 

pois o público é fiel e comenta o sucesso”, explica ela.

A butique Lavínia surgiu da percepção que a proprie-

tária tinha quanto ao potencial da cidade para receber 

uma loja que vendesse marcas diferenciadas. Come-

çou com uma loja no centro, que foi crescendo e, a 

partir de certo ponto, demandou mudanças para locais 

que oferecessem mais espaço e conforto. Atualmente 

conta com quatro unidades . “Queremos sempre fide-

lizar o cliente com a nossa marca e a qualidade que 

oferecemos”, conta Lavínia. Hoje, ela trabalha também 

com roupas masculinas. “Me entrego totalmente à em-

presa, viajo sempre buscando o melhor para os meus 

clientes. Com isso, conseguimos ter sucesso, mesmo 

com o país em crise”, diz ela. 

BUTIQUE PATROCINA 
MAIS VOCÊ E COLHE BONS 
RESULTADOS 
tODA A vErbA pUbliCitáriA DA AnUnCiAntE é 
rESErvADA à rEDE AmAzôniCA

SETOR: Moda
MERCADO: Guajará-Mirim e região
OBJETIVO: Aumentar vendas
SOLUÇÃO: Patrocínio local do Mais Você
RESULTADO: Aumento de vendas e reforço 
de marca

“O patrocínio do Mais Você fez a diferença, pois 
o público é fiel e comenta o sucesso”
Lavínia, da Lavínia

RONDÔNIA
Lavínia
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Aumento da demanda por exames diagnósticos e 

consequente acréscimo no faturamento foram os prin-

cipais resultados percebidos por Rodrigo e Cíntia Ca-

putti, sócios-proprietários da CDI Clínica de Diagnósti-

co, depois que passaram a reservar à Rede Amazônica 

Vilhena praticamente todos os seus investimentos em 

publicidade. “Com a campanha na Rede Amazônica, 

aumentou a procura por exames na clínica”, afirmam 

os sócios.

Anunciando na emissora desde fevereiro de 2015, eles 

produziram filmes de 30 segundos que mostravam as 

instalações e a estrutura de nova clínica, os aparelhos 

e os clientes, ressaltando o atendimento de qualidade 

que era prestado. “Ao final do vídeo, enfatizávamos os 

serviços prestados e o endereço”, conta Rodrigo.

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO TEM BONS RESULTADOS 
COM VERBA CONCENTRADA NA GLOBO
“COm A CAmpAnhA nA rEDE AmAzôniCA, AUmEntOU A prOCUrA pOr ExAmES nA 
ClíniCA”, Diz AnUnCiAntE

RONDÔNIA
CDI

A CDI é anunciante da Globo desde 2015
Rodrigo e Cíntia, da CDI Clínica de Diagnóstico

SETOR: Clínica de diagnóstico
MERCADO: Vilhena e região
OBJETIVO: Atrair clientes 
SOLUÇÃO: Verba concentrada na Globo 
RESULTADO: Aumento de demanda e faturamento



126.CASES D
E SUCESSO

Itamar Henrique de Araújo Menezes, gerente-geral 

regional no Pará da Canopus Veículos, concentrou a 

maior parte da sua verba publicitária em janeiro e feve-

reiro na TV Liberal Marabá. “Queríamos trabalhar uma 

campanha de verão com foco em promoções com 

preços e taxas especiais”, explica. 

A agência da Canopus, a Master Comunicação, de-

senvolveu uma campanha destacando as particu-

laridades do verão de Marabá, a região e seu povo. 

“Queríamos que os nossos clientes tivessem a certeza 

de que a promoção havia sido pensada especialmente 

para eles”, conta Itamar.

Os filmes da campanha enfatizaram também as taxas 

e os preços especiais oferecidos. Os resultados vieram 

rápido: houve aumento significativo nas vendas, tanto 

em relação aos meses anteriores, quanto ao verão de 

2017, informa Itamar.

A Canopus Veículos atua nas cidades de Marabá, 

Parauapebas, Redenção e Paragominas, tendo sido 

classificada com padrão “A” pela montadora.

CAMPANHA DE VERÃO 
NA TV LIBERAL AJUDOU 
A ELEVAR VENDAS DE 
AUTOMÓVEIS 
filmES DEStACArAm iDEntiDADE COm A 
rEgiãO, prEçOS E COnDiçõES vAntAjOSAS

A maior parte da verba publicitária 
foi reservada à TV Liberal
Itamar, da Canopus Veículos

SETOR: Automotivo
MERCADO: Marabá e região 
OBJETIVO: Divulgar campanha de verão 
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na Globo 
RESULTADO: Vendas cresceram

PARÁ
Canopus Veículos
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O objetivo profissional de Valdivino Pereira Timoteo, 

sócio-proprietário das Lojas Economia, era proporcio-

nar aos seus clientes, além de um ambiente aconche-

gante para fazer compras, um lugar que tivesse aces-

sibilidade e primasse pela qualidade dos produtos.

Para divulgar esses e outros diferenciais de uma loja 

totalmente renovada, Valdivino resolveu concentrar 

toda a sua verba publicitária na TV Liberal Redenção. 

A proposta partiu da agência de publicidade Vídeo Art 

Brasil, que sugeriu um planejamento de mídia direcio-

nado ao público-alvo da empresa.

Veiculados o ano todo, os filmes foram criados com 

base em pesquisas de audiência, apresentando con-

teúdo institucional e promocional. “Investir em TV foi 

maravilhoso. Tivemos ótimos resultados, aumento nas 

vendas e muita busca”, comemora o empresário. 

Visando sempre a consolidação da marca, as Lojas 

Economia trabalham com magazine, confecções, cal-

çados, enxoval e colchões. “Procuramos oferecer aos 

nossos clientes toda a variedade de produtos encon-

trados nos grandes centros”, conclui. 

“INVESTIR EM TV FOI MARAVILHOSO. TIVEMOS ÓTIMOS 
RESULTADOS, AUMENTO NAS VENDAS E MUITA BUSCA”
AnUnCiAntE rESErvOU à prOgrAmAçãO DA glObO A tOtAliDADE DOS SEUS 
 invEStimEntOS Em pUbliCiDADE

PARÁ
Lojas Economia

Anunciante fica no ar o ano todo na TV Liberal
Valdivino e Lucilene Alves de Oliveira Timoteo,  
das Lojas Economia

SETOR: Magazine
MERCADO: Redenção e região
OBJETIVO: Fortalecer marca
SOLUÇÃO: Mídia 100% na Globo 
RESULTADO: Vendas cresceram



128.CASES D
E SUCESSO

Tão logo acertou a inauguração do Lojão Brasil, Ivaldo 

Oliveira Rêgo, proprietário da empresa, buscou o aten-

dimento comercial da TV Liberal Tucuruí. Ele queria su-

gestões de como divulgar a novidade, impactando de 

forma eficiente o maior público possível. A proposta 

da emissora foi a inserção de comerciais, apresentan-

do o ambiente da loja, a variedade dos produtos, os 

preços e a qualidade do atendimento, em várias faixas 

horárias. 

Foi assim que Ivaldo concentrou 90% da sua verba 

publicitária na TV Liberal, nos intervalos dos telejornais, 

Mais Você, Vídeo Show, linha de novelas, Caldeirão do 

Huck, Esporte Espetacular e Domingão do Faustão. 

Os bons resultados são comemorados por ele. “As 

pessoas buscavam na loja os produtos que viram nos 

filmes na TV Liberal”, conta Ivaldo. “Com a diversidade 

de programação, conseguimos fazer com que amigos 

e clientes comentassem sobre a loja, fortalecendo 

nossa marca e passando credibilidade.” 

Segundo Ivaldo, o aumento do fluxo de clientes e de 

faturamento foram perceptíveis. “Desejamos firmar 

parcerias cada vez mais fortes, pois quero trazer para 

os clientes o que há de melhor no setor de vestiário. 

Hoje a loja faz parte da vida da população de Tucuruí”, 

diz ele. 

“AS PESSOAS BUSCAVAM NA LOJA OS PRODUTOS 
QUE VIRAM NOS FILMES NA TV LIBERAL”
pArA DivUlgAr inAUgUrAçãO, AnUnCiAntE COnCEntrOU nA EmiSSOrA 90% 
DA SUA vErbA pUbliCitáriA

SETOR: Confecções
MERCADO: Tucuruí
OBJETIVO: Divulgar inauguração
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na TV Liberal
RESULTADO: Maior fluxo de cliente e faturamento

“Conseguimos fazer com que amigos e clientes 
comentassem sobre a loja, fortalecendo nossa 
marca e passando credibilidade”
Ivaldo com Ângela Soares Rodrigues, esposa e sócia, 
do Lojão Brasil 

PARÁ 
Lojão Brasil
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A Pé Quente Calçados desejava fidelizar clientes, 

apresentar os produtos da loja e destacar o atendi-

mento especial aos consumidores.

Com esse objetivo em mente, Leandro Bezerra de 

Lima, diretor-proprietário da empresa de calçados e 

confecções, concentrou a maior parte da sua verba 

publicitária na TV Liberal Itaituba. “Tivemos acesso a 

números de mercado, análises do setor e dados que 

ajudaram a atender ao nosso objetivo de atrair a clien-

tela. Isso pesou na nossa decisão”, conta Leandro.

A campanha, criada pela Viegas Publicidade, focou 

datas comemorativas do ano, enfatizando a atualiza-

ção do público quanto às novidades da moda. Os in-

tervalos da Novela III foram o espaço mais usado pela 

anunciante e as campanhas exibidas o ano todo, no 

início e final dos meses, trazendo, segundo Leandro, 

resultados extremamente positivos, tanto no aumen-

to das vendas quanto na captação de novos clientes. 

“Procuramos fazer com que esses clientes queiram 

voltar à loja com mais frequência”, conclui ele.

ANUNCIANTE FOCA SUA MÍDIA NA NOVELA III  E COLHE 
BONS RESULTADOS
A mAiOr pArtE DA vErbA DA EmprESA fOi rESErvADA à tv libErAl, fiCAnDO nO Ar O AnO tODO

PARÁ
Pé Quente Calçados

Anunciante divulga campanha no começo  
e no final do mês
Leandro, da Pé Quente Calçados

SETOR: Calçados e confecções
MERCADO: Itaituba e região 
OBJETIVO: Fidelizar clientes, destacar produtos e 
atendimento 
SOLUÇÃO: Mídia concentrada na Novela III
RESULTADO: Novos clientes e mais vendas



130.CASES D
E SUCESSO

Para apresentar à comunidade brasileira residente no 

exterior a sua linha de produtos, a Cervejaria Cerpa 

investe em publicidade na Globo Internacional Sinal 

Américas desde 2016, sempre com bons resultados, 

como informa o gerente de marketing da empresa, Re-

nato Costa.

“Nosso objetivo é duplo: estimular o consumo da cer-

veja Cerpa e, ao mesmo tempo,  novas negociações 

comerciais e a formação de parcerias que possam 

ampliar o nosso acesso a mercados no exterior”, diz 

Renato.

Ele explica que escolheu a Globo Internacional pela 

qualidade da programação e pela capilaridade de al-

cançar o público fora do Brasil. Em 2018, a empresa 

associou a sua marca pela primeira vez ao Projeto Ve-

rão Espetacular.

O planejamento de mídia da campanha da Cerpa é 

concebido pela agência de publicidade Inova Brasil. 

Os filmes veiculados destacam a qualidade dos pro-

dutos.

Renato comemora os bons resultados conquistados: 

“As campanhas na Globo Internacional têm sido po-

sitivas para nossa empresa. O consumo do produto 

cresce, da mesma forma que o reconhecimento da 

nossa marca pelos consumidores e a credibilidade 

das nossas operações no exterior junto aos parceiros”.

PROJETO AJUDA CERVEJA 
A CONQUISTAR MAIS 
CONSUMIDORES NO 
EXTERIOR
AnUnCiAntE DivUlgA SUA mArCA E prODUtOS 
nA EmiSSOrA DESDE 2016, SEmprE COm bOnS 
rESUltADOS

“As campanhas na Globo Internacional 
têm sido positivas para nossa empresa”
Renato, da Cerpa

SETOR: Cervejas
MERCADO: Sinal Américas
OBJETIVO: Estimular consumo e parcerias
SOLUÇÃO: Patrocínio de projeto na Globo 
RESULTADO: Vendas e reconhecimento da marca 
em alta

GlObO INTERNACIONAl
Cerpa





negocios.redeglobo.com.br
@negociosglobo


