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“Fizemos pesquisas de reconhecimento de marca e, após
o início da veiculação de nossos fi lmes na Globo, o índice de 
reconhecimento subiu bastante”

“Queríamos aumentar o brand awareness da nossa
marca, fazendo-a reconhecida por consumidores em
todo o país”

“A Globo é a referência. Minhas vendas praticamente dobraram. No
passado, anunciei em outras emissoras, mas não tive os mesmos
resultados. A Globo dá muito mais credibilidade à mensagem”

“Todas as vezes que fazemos campanhas específi cas para
determinado segmento de público, observamos um aumento
signifi cativo no faturamento da loja”

“Nossa motivação foi aliar o peso da Globo Internacional, que
respalda e de certa forma endossa os anunciantes, agregando
nossos valores: seriedade, transparência e confi ança”

“Muitas pessoas vieram, buscando os jogos de cristal para
presentear seus familiares no Natal. Muitos desses clientes ainda
não conheciam a loja”
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124
EMISSORAS MUNICÍPIOS COBERTOS

5.498
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121 anunciantes relatam as suas bem-sucedidas 
experiências na Globo

Em qualquer região do país – e mesmo no exterior –, a regra 
é a mesma: se você coloca a sua marca na Globo, a sua 
estratégia funciona.

A Globo ajuda a construir marcas fortes, lançar ou sustentar 
produtos, criar novos hábitos, vender rápido e gerar negó-
cios, graças à força de comunicação das 124 emissoras que 
compõem a rede e que oferecem centenas de programas, 
formatos e projetos capazes de atender a necessidades de 
comunicação publicitária dos anunciantes, independente-
mente das suas áreas de atuação ou do tamanho da verba 
de que disponham para investir em publicidade.

Nas páginas seguintes, reunimos depoimentos de 121 anun-
ciantes e agências que anunciaram na Globo e colheram 
bons resultados.

cases de
sUcessO

SAIBA MAIS:
CoNSuLTE o ATENDIMENTo CoMERCIAL DA REDE GLoBo.



6 No 614   JUNHO/2016

SUDESTE

Espírito Santo

Emissora TV Gazeta
Anunciante Supermercado Schowambach

Página 10  
Emissora TV Gazeta Norte
Anunciante Soma Urbanismo

Página 14  
Emissora TV Gazeta Noroeste
Anunciante Binow

Página 20  
Emissora TV Gazeta Sul
Anunciante Cofril

Página 26  

Rio de Janeiro

Emissora TV Globo RJ
Anunciante Zoom

Página 8  
Emissora TV Rio Sul
Anunciante Adailton Joias

Página 13  
Emissora Inter TV Serra+Mar
Anunciante Farmácia Estação Saúde

Página 16  
Emissora Inter TV Planície
Anunciante Censa e Isecensa

Página 19  
Emissora Inter TV Alto Litoral
Anunciante Renault Auto France

Página 24

Minas Gerais

Emissora TV Globo MG
Anunciante Supremo Carnes

Página 9  
Emissora TV Integração
Anunciante Sorveteria Sol & Neve

Página 11  
Emissora EPTV Sul de Minas
Anunciante Pollo Engenharia

Página 17  
Emissora TV Integração
Anunciante Bota Brasil

Página 22   
Emissora Inter TV Grande Minas
Anunciante Sorrisus Clínicas Odontológicas

Página 29  
Emissora Inter TV dos Vales
Anunciante Massas Dona Bia

Página 31

Emissora TV Integração
Anunciante Hospital Santa Clara

Página 32

Emissora TV Integração
Anunciante Codil Alimentos

Página 36

São Paulo

Emissora TV Globo SP
Anunciante HDI Seguros

Página 7  
Emissora TV Tribuna
Anunciante Consigaz

Página 12  
Emissora TV TEM Sorocaba
Anunciante Café Caiçara

Página 15  
Emissora EPTV Ribeirão
Anunciante Sicoob Credicitrus

Página 18

Emissora TV Vanguarda Taubaté
Anunciante Guaranita Cibal

Página 21  
Emissora TV Fronteira
Anunciante Incorporadora Mampei Funada

Página 23  
Emissora TV TEM Bauru
Anunciante Gocil

Página 25  
Emissora TV TEM Itapetininga
Anunciante Tapemag

Página 27  
Emissora TV Diário
Anunciante Destaque Fiat

Página 28  
Emissora EPTV Campinas
Anunciante Campinas Shopping Móveis

Página 30

Emissora TV TEM S. J. do Rio Preto
Anunciante Unimed S. J. do Rio Preto

Página 33  
Emissora EPTV Central
Anunciante Sapataria Lago Azul

Página 34  
Emissora Vanguarda S. J. dos Campos
Anunciante Construtora Carraro

Página 35  



7Nº 614   JUNHO/2016

Quinta maior seguradora de automóveis do país, a HDI 

Seguros entrou nas praças de São Paulo e Rio de Janeiro 

há pouco tempo. Para tornar a sua marca reconhecida e di-

vulgar o HDI Bate-Pronto, serviço de atendimento rápido de 

sinistros, a empresa concentrou na Globo seus investimen-

tos publicitários nas duas praças. “A penetração da Globo é 

inquestionável, e não pensamos duas vezes em iniciar essa 

parceria”, diz Paulo Moraes, diretor de marketing e planeja-

mento comercial da HDI Seguros. “Esperávamos aumentar 

nosso reconhecimento de marca de maneira consistente e 

acelerada.”

A anunciante pesquisou também as possibilidades de 

investimento efi caz via TV por assinatura, mas acabou op-

tando pela TV aberta. “Fizemos no passado TV fechada, 

porém os resultados da TV aberta chegam mais rápido”, 

explica Paulo. Na Globo, os fi lmes da HDI foram veiculados 

basicamente em horário nobre. Cerca de 70% do investi-

mento em mídia da empresa foi reservado para a emissora. 

“A contribuição da Pátria, agência que atende a nossa con-

ta, foi fundamental para chegarmos a essa parceria. Além 

da criação dos comerciais, discutimos muitas possibilida-

des juntos e chegamos ao modelo de investimento atual, 

com prioridade para a Globo”, diz Paulo.

Sobre os resultados, resume: “Posso afi rmar que fo-

ram um sucesso. Os comerciais tratam com humor uma 

situação complicada, que é uma batida de carro”, diz ele. 

“O mesmo casal sofre alguns acidentes com segurados 

HDI – Anderson Silva, Cauã Reymond e Paolla Oliveira –, 

que deixam o casal tranquilo assim que apresentam o HDI 

Bate-Pronto.”

Paulo informa que os consumidores responderam de 

imediato à campanha. “Fizemos pesquisas de reconheci-

mento de marca e, após o início da veiculação de nossos 

fi lmes na Globo, o índice de reconhecimento subiu bastan-

te.” Ele aponta também uma vantagem extra: “O fato de 

estarmos na Globo dá ainda mais credibilidade para a nossa 

marca. O impacto é enorme em todos os públicos da HDI”.

A seguradora conta com mais de 1,85 milhão de veí-

culos em carteira e uma equipe de quase 1.500 colabora-

dores, espalhada por 56 fi liais e 15 escritórios comerciais. 

COM MÍDIA CONCENTRADA NA 
GLOBO, SEGURADORA TORNA SUA 
MARCA E SERVIÇOS RECONHECIDOS 
“A penetração da Globo é inquestionável, e não pensamos duas vezes em iniciar
essa parceria”, justifi ca anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Seguros de automóveis

OBJETIVO Divulgar marca e serviços

MERCADO São Paulo e Rio de Janeiro

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo

RESULTADO Índice de reconhecimento da marca cresceu

SÃO PAULO

“O fato de 
estarmos 
na Globo dá 
ainda mais 
credibilidade 
para a nossa 
marca”

Paulo, da HDI Seguros

HDI SEGUROS
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O Zoom, um site de comparação de preços e produtos, 

investiu em uma forte campanha publicitária para divul-

gar os seus serviços para a Black Friday 2015. Planejada 

pela agência Quintal, a campanha contou com inserções 

na programação da Globo. Foi a primeira experiência da 

anunciante com a emissora, e os bons resultados vieram 

de imediato. “A Black Friday é o principal evento do co-

mércio eletrônico no país. Investimos na Globo pelo fato de 

ela ser o maior veículo de comunicação do país, gerando 

um impacto muito grande”, informa Thiago Flores, diretor 

executivo do Zoom. 

As peças publicitárias, apresentadas por Sérgio Mallan-

dro, tinham um enorme desafi o pela frente. “Era muito 

importante buscar a diferenciação, pois há uma grande 

concentração de publicidade envolvendo o tema, o que 

certamente confunde muitos consumidores”, explica Thia-

go. “Nossa campanha divulgava o conceito de que o Zoom 

é o amigo que estará ao lado do consumidor no momento 

de tomar uma decisão.” A campanha foi veiculada nos cin-

co dias da semana da Black Friday, no fi nal de novembro. 

“O ponto-chave é a virada da quinta para sexta-feira”, ex-

plica Thiago. “Concentramos nossas inserções nesse mo-

mento e pudemos ver os bons resultados.”

O Zoom não se colocou na campanha apenas como 

um serviço de comparação de preços, e sim como um au-

xiliar de compras. “Ajudamos o consumidor desde a espe-

cifi cação do produto que ele precisa, por meio de fi ltros e 

especialistas”, diz Thiago. “Uma vez decidido o produto, 

partimos para a comparação de preço. Só trabalhamos 

com lojas virtuais credenciadas. Por isso, podemos ofere-

cer garantia: qualquer problema, conforme as condições 

especifi cadas em nosso site, reembolsamos o consumi-

dor.” Como efeito adicional da campanha na Globo, Thiago 

sentiu bastante elevação de recall da marca.

O Zoom conta com mais de 2,5 milhões de ofertas e 

mais de 300 lojas cadastradas. Oferece também o serviço 

gratuito Zoom Garante, que assegura aos clientes o recebi-

mento do produto ou o dinheiro de volta.

SITE DE COMPARAÇÃO DE
PREÇOS DIVULGA AÇÃO PARA 
BLACK FRIDAY NA GLOBO
Anunciante concentrou suas inserções na semana da ação, a mais importante para o 
comércio on-line

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Comércio eletrônico

OBJETIVO Divulgar serviço para a Black Friday

MERCADO São Paulo e Rio de Janeiro

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Campanha gerou forte impacto

RIO DE JANEIRO

Primeira 
experiência 
do anunciante 
na Globo teve 
resultados 
imediatos

Thiago, do Zoom

ZOOM
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Em agosto do 2015, a Supremo Carnes decidiu en-

carar o desafi o de ser reconhecida pelo consumidor fi nal, 

usando publicidade concentrada na Globo. “O trade su-

permercadista já reconhecia a nossa marca, mas o cliente 

que prepara as nossas carnes em casa, não”, diz Sandro 

de Oliveira Júnior, gerente comercial da empresa. Sob a 

coordenação da agência Pro Brasil, um estudo avaliou a 

Globo como o veículo mais apropriado para atingir o maior 

número de pessoas possível. 

Com foco no sabor, a Supremo inovou com um posi-

cionamento diferenciado. Os fi lmes mostraram não só os 

produtos comercializados pela empresa, mas incentivaram 

o consumo de carnes, com dicas de preparo. A campanha 

contou com um plano de mídia na Globo – onde a anun-

ciante concentrou toda a sua verba publicitária para TV –, 

com inserções de comerciais ao longo da programação e 

o patrocínio do programa Estrelas. “A repercussão da vei-

culação foi imediata e muito positiva. O mercado passou a 

olhar a Supremo de maneira diferente. Percebemos, inclu-

sive, a concorrência nos copiando, desde a nossa forma 

de abordagem até a embalagem dos produtos”, comemora 

Sandro.

Os resultados foram além da visibilidade. Segundo ele, a 

Supremo Carnes aumentou o seu share de mercado, atin-

gindo diversas classes sociais, o que resultou em uma ele-

vação nas vendas em grandes redes supermercadistas. “Em 

2015, a Supremo Carnes cresceu 20%. Para 2016, a expec-

tativa é de um crescimento ainda maior, apesar da realidade 

do mercado. Precisamos reforçar o nosso posicionamento, 

buscar novas possibilidades de negócios, novos mercados. 

E a Globo vai ser a nossa grande aliada para sustentar a 

visibilidade que a empresa conquistou”, diz Sandro. 

A Supremo Carnes é o grupo que mais abate gado bo-

vino em Minas Gerais. Fundada em 1988, em Ibirité, na 

região metropolitana de Belo Horizonte, foi uma das pionei-

ras no estado a produzir e comercializar carnes embaladas 

a vácuo. 

CAMPANHA INOVADORA 
COMEMORA RESULTADOS
“IMEDIATOS E MUITO POSITIVOS”
Vendas cresceram 20% em 2015, com inserções em vários horários
e patrocínio de Estrelas

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Alimentos

OBJETIVO Expandir empresa

MERCADO Belo Horizonte

SOLUÇÃO Mídia e patrocínio na Globo

RESULTADO “Imediatos e muito positivos”

MINAS GERAIS

“A Globo vai ser a nossa grande 
aliada para sustentar a visibilidade 
que a empresa conquistou”
Sandro, da Supremo Carnes

SUPREMO CARNES
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Para combater a inauguração da loja de um concorren-

te e alavancar vendas, os Supermercados Schowambach 

investiram praticamente toda a sua verba de publicidade 

em uma campanha na TV Gazeta, mais precisamente nos 

intervalos do Jornal Nacional e linha de novelas da Globo.

Com estilo impactante, algo que o setor supermerca-

dista do Espírito Santo nunca havia visto, foram divulgadas 

ofertas, por exemplo, de leite a 99 centavos. Os preços 

convidativos mais a campanha na Globo fi zeram com que 

o anunciante alavancasse suas vendas. A experiência é re-

latada por João Batista Pupin, gerente geral da rede de 

supermercados Schowambach.

Segundo ele, os resultados apareceram rapidamente. 

Havia, por exemplo, a expectativa de vender 30 toneladas 

de carne de frango. Divulgada a oferta, em um único dia, 

um sábado, foram vendidas 50 toneladas. No fi nal das con-

tas, registrou-se um crescimento do faturamento da loja de 

15% no ano. “Em meio a um mercado com fortes concor-

rentes na Grande Vitória, o supermercado atraiu alto nú-

mero de consumidores, a ponto de não conseguir atender 

a demanda, uma vez que pessoas de outros municípios, 

localizados em um raio de 50 quilômetros de distância das 

fi liais da loja, viajavam cerca de uma hora para conferir as 

ofertas”, conta João Batista. “Isso demonstra a força do 

impacto que a mídia exerce nos telespectadores, no que 

se refere à credibilidade. Diante do retorno positivo, a rede 

de supermercados anuncia fi elmente na TV Gazeta há nove 

meses, depois de fi car quatro anos fora do ar.”

A rede de Supermercados Schowambach iniciou suas 

atividades com uma pequena loja localizada no centro de 

Vitória. A empresa viu na publicidade uma forma de captar 

mais consumidores e ativar sua marca no mercado. “A par-

ceria com a TV Gazeta aumentou a quantidade de vendas, 

superior ao esperado por nós, e ajudou a expandir nosso 

número de lojas”, diz João Batista.

MÍDIA NA GLOBO AJUDA A 
VENDER 50 TONELADAS DE 
CARNE DE FRANGO EM UM DIA
Campanha agressiva no Jornal Nacional e linha de novelas alavancou as vendas de 
supermercado e neutralizou ação da concorrência

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercado

OBJETIVO Neutralizar ação da concorrência e alavancar 

vendas

MERCADO Grande Vitória

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo 

RESULTADO Vendas cresceram 15%

ESPÍRITO SANTO

Campanha atraiu 
consumidores também 
de cidades próximas
João Batista, dos Supermercados Schowambach

SUPERMERCADOS SCHOWAMBACH 
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“Escolhemos a TV Integração devido a credibilidade 

e exibições de programas e matérias já reconhecidas no 

meio jornalístico e de entretenimento. Atrelado a essas 

qualifi cações, a emissora foi defi nida para ser a parceira na 

implantação do nosso plano de marketing e fortalecimento 

da marca.” É assim que Fernando Martins Brandão, diretor 

da Sorveteria Sol & Neve, resume os motivos para que sua 

empresa concentre na TV Integração a maior parte da sua 

verba publicitária. “Estamos num momento de inovação e 

lançamento de novos produtos, as tão esperadas Paletas 

Sol & Neve. Além disso, no cenário econômico em que es-

tamos, precisamos ser a preferência dos consumidores, e 

para isto temos de estar nas mentes e nos corações do 

público”, explica Fernando.

O planejamento de mídia da Pinball Propaganda, que 

atende a conta do anunciante, recomendou uma campa-

nha institucional, com patrocínios de programação como 

Temperatura Máxima, Sessão da Tarde e Caldeirão do 

Huck, de forma a manter a empresa no ar todos os dias da 

semana, bem como o patrocínio de projetos envolvendo 

eventos.

“Já conhecíamos a emissora e tínhamos no passado 

realizado algumas campanhas”, lembra Fernando. “Por isso, 

sentimos a necessidade de evidenciar a marca Sol & Neve, e 

nada como escolher uma emissora renomada e com grande 

abrangência e audiência. Com a parceria com a TV Integra-

ção, não temos dúvida que o retorno do investimento é real.”

Segundo ele, o retorno foi imediato, os objetivos, alcan-

çados. Além do sucesso de vendas nas lojas, houve de-

manda de novos credenciamentos para comercialização. 

A Sorveteria Sol & Neve foi fundada em 1994 e conta com 

cerca de cem funcionários, atuando em toda a Zona da 

Mata mineira.

PATROCÍNIOS A SEMANA TODA
PARA CONQUISTAR CORAÇÕES 
E MENTES DOS CONSUMIDORES
Anunciante assina patrocínio de Temperatura Máxima, Sessão da Tarde, Caldeirão do 
Huck e também de projetos envolvendo eventos

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Alimentos

OBJETIVO Destacar marca

MERCADO Zona da Mata mineira

SOLUÇÃO Patrocínio todos os dias da semana

RESULTADO Vendas em alta

MINAS GERAIS

“Com a parceria com a TV 
Integração, não temos dúvida que 
o retorno do investimento é real”
Fernando, da Sorveteria Sol & Neve

SORVETERIA SOL & NEVE
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No ar pela programação da Globo desde fevereiro de 

2011, a Consigaz, revenda de gás de cozinha (GLP) que 

atua na Baixada Santista, busca fi delizar clientes, divulgar 

sua marca e aumentar as vendas. “Utilizamos como mídia 

básica a programação matutina e vespertina da TV Tribu-

na”, explica Irã Pereira, diretor fi nanceiro da empresa. “E 

aproveitamos também oportunidades sazonais, como as 

semanas em que há fi nais de novelas e programas como 

Criança Esperança e The Voice, por exemplo. Sempre da-

mos preferência a atrações voltadas para a família.” Toda a 

sua verba publicitária é investida na Globo. 

“Os resultados são excelentes”, garante Irã. “Sempre 

recomendo a TV Tribuna para os demais revendedores da 

região”, diz ele. “A intenção é gerar interesse nesses outros 

revendedores, para que, através de parceria, possamos 

aumentar ainda mais as vendas e, consequentemente, o 

reconhecimento da marca que representamos.”

Sua campanha mais recente partiu de um fi lme de 15 

segundos de duração, com foco no preço baixo, maior 

diferencial da empresa. “Quando uma campanha na Globo 

divulga promoção de preços, o aumento das vendas é de 

aproximadamente 30%”, informa Irã. Ele sente de forma 

mais imediata o retorno das veiculações nos intervalos da 

Novela III.

A empresa iniciou sua trajetória comercializando gás de 

cozinha em 2004, às margens da Rodovia Cônego Dome-

nico Rangoni. Em 2011, junto com a parceria com a TV 

Tribuna, a empresa inaugurou sua loja central. Nos anos 

seguintes foram inauguradas lojas nos bairros da Enseada, 

Adhemar de Barros, Vicente de Carvalho, Perequê e na Es-

trada do Pernambuco.

CAMPANHAS NA GLOBO COM 
PROMOÇÃO DE PREÇOS GERAM 
AUMENTO DE VENDAS DE 30%
Revenda de gás de cozinha combina inserções em horários matutinos e vespertinos e 
oportunidades em horário nobre

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Revenda de gás de cozinha

OBJETIVO Divulgar marca, atrair e fi delizar clientes

MERCADO Baixada Santista

SOLUÇÃO Mídia 100% Globo 

RESULTADO “Excelentes”

SÃO PAULO 

“Sempre recomendo a TV Tribuna para 
os demais revendedores da região”
Irã, da Consigaz

CONSIGAZ 



13Nº 614   JUNHO/2016

Entre março e dezembro do ano passado, Lenon Maia, 

sócio-proprietário da Adailton Joias, concentrou a totali-

dade dos seus investimentos em publicidade na  TV Rio 

Sul, visando atrair mais revendedoras ao mesmo tempo 

em que prospectava clientes e investidores. Ele comemora 

os bons resultados: “Após a campanha na Globo, tivemos 

um aumento signifi cativo na procura de pessoas querendo 

revender nossos produtos, o que gerou um aumento nas 

vendas”, comemora Lenon. 

Foi fácil para ele comprovar a efi ciência da campanha: 

os dias em que o site da empresa mais recebeu cadas-

tros de pessoas interessadas em se tornar revendedoras 

eram exatamente aqueles em que o fi lme da Adailton Joias 

ia ao ar pela Globo. “A visibilidade na emissora ajudou a 

fortalecer a nossa marca frente aos concorrentes e gerou 

prestígio junto às nossas clientes ao verem na TV nossos 

produtos e marca”, garante Lenon. 

A escolha da TV Rio Sul é justifi cada por ele: “Busca-

mos o veículo certo, no qual alcançamos o maior número 

de clientes e a massifi cação da nossa marca no sul do 

estado do Rio”. A Visual Publicidade é a agência parceira 

da anunciante.

A Adailton Joias é a maior empresa atacadista da região 

sul do estado do Rio de Janeiro no ramo de joias folheadas. 

A primeira loja da marca foi inaugurada em julho de 1995 

em Barra Mansa. Hoje, conta com lojas também nas cida-

des de Volta Redonda e Resende.

CAMPANHA NA TV RIO SUL 
ATRAI REVENDEDORAS E 
ALAVANCA VENDA DE JOIAS
Anunciante concentrou a totalidade da sua verba publicitária na programação da Globo

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Comércio de joias

OBJETIVO Atrair revendedoras e ampliar vendas

MERCADO Sul do Rio de Janeiro

SOLUÇÃO Mídia 100% na Globo

RESULTADO Salto no número de revendedoras e nas 

vendas

RIO DE JANEIRO

“Buscamos o veículo certo, 
no qual alcançamos o maior 
número de clientes e a 
massifi cação da nossa marca”
Lenon, da Adailton Joias

ADAILTON JOIAS
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Em julho de 2015, bastaram 48 horas para que a Soma 

Urbanismo comercializasse a totalidade dos lotes do re-

cém-lançado Residencial Buritis II, informa Gustavo Barbei-

tos, sócio-proprietário da empresa. “Com a soma desses 

resultados, alçamos o número de mil lotes vendidos so-

mente no ano passado”, comemora. 

Segundo ele, parte importante desse resultado deve-se 

aos investimentos regulares em publicidade na TV Gazeta, 

onde a Soma está presente diariamente, o ano todo, com 

uma programação de mídia diversifi cada, passando por te-

lejornais, linha de novelas e programas de entretenimento, 

visando um público amplo. A MP Publicidade é a agência 

responsável pela conta da anunciante. 

“Obtivemos ótimos resultados com nossos investimen-

tos na TV Gazeta Norte”, garante Gustavo. “Com certeza 

é uma mídia que faz a diferença em nossas campanhas e 

auxilia muito para que nossas metas sejam alcançadas.”

A Soma Urbanismo nasceu há seis anos, na cidade de 

São Mateus, com um sonho: o de se tornar a maior loteado-

ra do estado. Hoje, consolidada como a empresa que mais 

cresce no Espírito Santo nesse segmento, a urbanizadora 

acredita que o foco no desenvolvimento de novos produtos 

e o respeito ao cliente são as fórmulas de sucesso para atin-

gir seu objetivo. O ano de 2015 foi essencial para confi rmar 

a viabilidade desse sonho, com quatro empreendimentos 

lançados e sucesso de vendas em todos eles.

100% DOS LOTES DO RESIDENCIAL
VENDIDOS EM 48 HORAS COM
MÍDIA EM TODA A PROGRAMAÇÃO
Empresa está no ar diariamente pela TV Gazeta, em telejornais, linha de novelas e 
programas de entretenimento

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Urbanização

OBJETIVO Fortalecer marca e comercializar 

empreendimento

MERCADO Norte do Espírito Santo

SOLUÇÃO Mídia diária na Globo

RESULTADO Mil lotes vendidos em 2015

ESPÍRITO SANTO

“Com certeza é uma 
mídia que faz a diferença 
em nossas campanhas 
e auxilia muito para que 
nossas metas sejam 
alcançadas”
Gustavo, da Soma Urbanismo

SOMA URBANISMO
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“Quando temos um bom produto, precisamos mostrar 

aos consumidores. A TV TEM faz isso com muita compe-

tência”, garante Tadeu Pignatta, diretor do Café Caiçara. A 

empresa anuncia na programação da Globo o ano inteiro e 

colhe bons resultados: um aumento de 15% no volume de 

vendas da linha Café Caiçara. 

O objetivo das campanhas criadas para o anunciante 

pela DMG&A é ampliar área de distribuição e participação 

de mercado, explica Tadeu. Ele aloca cerca de 80% da sua 

verba publicitária total na programação da Globo.

Suas campanhas mais recentes seguem o estilo de vi-

deoclipe, com envolvimento emotivo através de um jingle 

dinâmico e cenas do cotidiano. Filmes de 15 segundos de 

duração foram veiculados na programação diurna da Glo-

bo, basicamente para gerar frequência, enquanto fi lmes de 

30 segundos foram programados à noite e nos fi nais de 

semana, para provocar impacto, tirando proveito de opor-

tunidades em atrações com temas de interesse do setor e 

capítulos especiais de novelas e reality shows. 

A conquista pelo Café Caiçara do prêmio Melhor Café 

do Brasil em 2014 na categoria Café Gourmet, concedido 

pelo Programa Nacional de Qualidade da Abic, foi devida-

mente destacada através de uma assinatura em comerciais 

institucionais. “O impacto dessa premiação e a exposição 

que a mídia gerou foram os grandes diferencias que contri-

buíram para uma visão diferenciada tanto no setor como no 

consumidor fi nal”, informa Tadeu. “Isso atraiu novos clien-

tes, abertura de negócios em cidades da área de cobertura 

da TV TEM Sorocaba e um aumento signifi cativo no giro 

das gôndolas”, comemora ele.

No mercado desde 1950, o Café Caiçara veio acompa-

nhando o desenvolvimento da região e, em 2010, assumiu 

um novo posicionamento estratégico, para ampliar a área 

de cobertura e, consequentemente, o volume de negócios. 

Dessa ideia nasceu a Caiçara Alimentos. Hoje, a empresa 

possui uma grande variedade de produtos com a marca, 

além de uma divisão corporativa para venda e locação de 

máquinas de Café Expresso. A Caiçara Alimentos ainda 

possui o tradicional Café São Joaquim, marca mais antiga 

do Brasil ainda em atividade, criada em 1898, com grande 

potencial de vendas na região de Campinas, além das mar-

cas Campo Verde e Café Negrão, direcionadas a mercados 

específi cos com estratégias diferenciadas.

VERBA CONCENTRADA NA GLOBO 
GARANTE EXPANSÃO DE VENDAS 
E RECONHECIMENTOS DE MARCA
Anunciante combina mídia na TV TEM em horários diurno e noturno e 
colhe bons resultados 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Alimentação

OBJETIVO Ampliar vendas e conquistar mercados

MERCADO Jundiaí e Sorocaba

SOLUÇÃO 80% da verba publicitária na Globo

RESULTADO Ampliação de mercados e vendas

SÃO PAULO 

Cerca de 80% da verba publicitária 
total vai para a programação da Globo
Tadeu, do Café Caiçara

CAFÉ CAIÇARA
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Em dezembro, a Farmácia Estação Saúde concentrou a 

totalidade da sua verba publicitária na Inter TV Serra+Mar, 

visando estreitar a relação de parceria e amizade entre os 

seus colaboradores e clientes, pois entende ser fundamen-

tal oferecer um atendimento de qualidade e proximidade 

junto ao seu público, como explica Marcos Penin, diretor 

da empresa.

Com esse objetivo em mente, a solução proposta pela 

Ink Collor, agência que atende a conta da Estação Saúde, 

foi selecionar programas da Globo cujo público-alvo estives-

se caracterizado pela presença familiar, atingindo todas as 

classes sociais, gêneros e idade, de forma que todos pos-

sam se sentir homenageados na época mais festiva do ano. 

Além de vários programas da grade, a empresa optou 

por divulgar sua campanha em alguns dos especiais de 

fi m de ano da Globo. Os fi lmes da campanha da Estação 

Saúde, de caráter institucional, mostravam colaboradores 

agradecidos pela confi ança depositada em seu traba-

lho, posando com sorrisos e gestos de amor, gratidão e 

comprometimento com os seus clientes. A totalidade da 

verba de publicidade da Farmácia foi investida na Globo. 

“A campanha gerou um aumento na percepção da mar-

ca com consequente aumento da autoestima dos nossos 

colaboradores, que se viram em uma emissora de grande 

audiência e relevância”, comemora Marcos. 

Ele também notou reconhecimento por parte dos clientes 

e amigos por sentirem-se privilegiados com a homenagem. 

“A veiculação da campanha gerou grande repercussão em 

toda a cidade, fortalecendo, consolidando e expandindo a 

marca da Estação Saúde como referência no segmento far-

macêutico para toda a região”, diz Marcos. Satisfeito com 

os resultados, ele já planeja expandi-la para o Dia das Mães 

e dos Pais, além da programação de fi m de ano de 2016.

A Farmácia Estação Saúde atua em Nova Friburgo há 

apenas cinco anos, mas em virtude de suas estratégias de 

investimento em comunicação tornou-se líder do segmen-

to. Por acreditar que boas campanhas publicitárias são ca-

pazes de trazer o desejado retorno de visibilidade, sempre 

investiu nos produtos oferecidos pela Inter TV em busca de 

fi delização e conquista de novos clientes.

VERBA 100% NA INTER TV PARA
ESTREITAR PARCERIA ENTRE
COLABORADORES E CLIENTES
Empresa associou mídia na programação a alguns dos especiais de fi m de ano da Globo

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Farmacêutico

OBJETIVO Estreitar laços com consumidores

MERCADO Região Serrana do Rio de Janeiro

SOLUÇÃO Verba 100% na Globo

RESULTADO Aumento de percepção de marca

RIO DE JANEIRO

“A veiculação da campanha gerou grande 
repercussão em toda a cidade”
Marcos, da Farmácia Estação Saúde

FARMÁCIA ESTAÇÃO SAÚDE
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Com comerciais inseridos na programação da Globo 

pela manhã, à tarde e à noite, a Pollo Engenharia conseguiu, 

simultaneamente, fortalecer a sua marca e comercializar 

empreendimentos imobiliários lançados por ela no período, 

como informa Carlos Martins, sócio-diretor da empresa. 

Para ele, ao manter veiculação frequente em programa-

ção estratégica da EPTV, onde a maior parte da sua verba 

publicitária em TV é investida, a Pollo Engenharia conse-

guiu chegar até seu público de maneira efi caz e direta, além 

de ter contribuído para o aumento de credibilidade e reco-

nhecimento da empresa em novas cidades de atuação. “A 

parceria com a EPTV foi de fundamental importância para 

o amadurecimento e o fortalecimento da Pollo Engenharia 

no cenário da construção civil”, diz ele. 

“Produzimos diferentes comerciais”, explica ele, “co-

meçando por um de cunho institucional, destacando os 

valores com os quais a empresa está comprometida. Os 

outros tiveram caráter comercial, divulgando dois de nos-

sos empreendimentos: o Residencial Mendonça Chaves, 

em Poços de Caldas, e o Village Inn, em Itajubá.”

A Pollo Engenharia iniciou suas atividades em 2001, 

atuando em empreendimentos residenciais, prediais, co-

merciais, em órgãos públicos e obras de grande porte. 

Recebeu certifi cação ISO 9001 por padrão de qualidade 

e também participa do Programa Brasileiro da Qualidade 

e Produtividade do Habitat – PBQPH. É a maior parceira 

da Caixa Econômica Federal no sul de Minas Gerais para 

fi nanciamento acima dos programas ofi ciais.

UMA PARCERIA QUE GARANTE
AMADURECIMENTO E 
FORTALECIMENTO DA MARCA
Para anunciante, veiculação frequente na EPTV aproximou empresa dos consumidores, 
de maneira efi caz e direta

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MINAS GERAIS

Empresa combinou fi lmes 
institucionais e comerciais
Carlos, da Pollo Engenharia

POLLO ENGENHARIA

ESTRATÉGIA

SETOR Construção civil

OBJETIVO Fortalecer marca e comercializar 

empreendimentos imobiliários

MERCADO Sul de Minas Gerais

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Conquista de reconhecimento e clientes
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SÃO PAULO

A Sicoob Credicitrus, uma cooperativa de crédito, é 

anunciante da Globo desde 2002, visando valorizar e tornar 

mais conhecida sua marca junto ao público-alvo, levando 

até ele os conceitos e diferenciais do cooperativismo de 

crédito e a solidez demonstrada ao longo dos anos pelo 

crescimento contínuo da cooperativa. 

“A TV é uma ferramenta estratégica de comunicação, 

que permite um amplo alcance do público, tornando a nos-

sa cooperativa reconhecida e respeitada”, explica Adriano 

Avanço, diretor administrativo da Sicoob Credicitrus. “A 

cobertura da EPTV Ribeirão Preto e São Carlos é um dife-

rencial interessante, por abranger boa parte das cidades de 

nossa rede de atendimento”, diz. 

Ele destaca o maior alcance das mensagens veicula-

das na Globo, atingindo diversas cidades da região. “Por 

meio das veiculações, é possível notar o reconhecimento 

de nossos cooperados quanto à solidez da marca da coo-

perativa da qual fazem parte”, explica Adriano.

Atualmente, a Sicoob Credicitrus assina o patrocínio de 

programas como o Jornal da EPTV 2ª Edição e a Campa-

nha de Vídeo EPTV na Escola. Investe também em ações 

de merchandising no Mais Caminhos.

Os anúncios, criados pela 6P Propaganda e Marketing, 

têm a perspectiva institucional, apresentando o coopera-

tivismo de crédito e os números da Sicoob Credicitrus, 

além de divulgarem produtos, serviços e ações de respon-

sabilidade social, como a Cooperação Contra a Dengue, 

na cidade de Bebedouro, onde fi ca a sede da empresa. 

A maior parte da verba publicitária em TV da anunciante é 

reservada à Globo.

Fundada em 1983, a Sicoob Credicitrus é hoje a maior 

cooperativa de crédito do Brasil. Conta com 65 mil coope-

rados e 53 unidades de atendimento nos estados de São 

Paulo e Minas Gerais. O saldo de suas operações de cré-

dito em 2015 foi superior a R$ 2,3 bilhões e seu patrimônio 

líquido ao fi nal do último exercício somava R$ 1,1 bilhão. 

Em 2015, a cooperativa manteve a classifi cação de risco 

A3, a nota máxima em segurança fi nanceira.

COOPERATIVA INVESTE EM 
PATROCÍNIOS E AÇÕES DE 
MERCHANDISING NA GLOBO
“A cobertura da EPTV Ribeirão Preto e São Carlos é um diferencial interessante”,
diz anunciante 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

“A cobertura da EPTV Ribeirão Preto e 
São Carlos é um diferencial interessante”
Adriano, da Sicoob Credicitrus

SICOOB CREDICITRUS

ESTRATÉGIA

SETOR Cooperativa de crédito

OBJETIVO Divulgar marca e serviços

MERCADO Ribeirão Preto e São Carlos

SOLUÇÃO Patrocínio e ações de merchandising na Globo 

RESULTADO Reconhecimento de marca
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Com a maior parte da sua verba publicitária confi ada 

à Globo, o Censa e o Isecensa conseguiram conquistar 

novos alunos e uma imagem institucional cada vez mais 

sólida, explica sua vice-diretora, Elizabeth Landim Gomes 

Siqueira. “Agregamos um valor intangível à nossa marca”, 

diz ela. “Com os investimentos na Inter TV, conseguimos 

construir junto ao nosso público uma forte imagem de res-

peito e confi ança. São 91 anos do Censa e 15 anos do 

Isecensa. Tradição e inovação fazem parte de todo proces-

so de construção e socialização do conhecimento junto a 

nossa comunidade.” A conta publicitária das instituições de 

ensino é atendida pela BL Propaganda.

No planejamento de mídia, durante todo o ano de 2015, 

informes publicitários e diferentes fi lmes nos intervalos de 

um mesmo programa, gerando recall elevado. “São se-

quências de comerciais produzidos com roteiros e lingua-

gens que se enquadram no cotidiano do nosso público, 

sempre com foco na infraestrutura e nas experiências vivi-

das pelos alunos na escola e na universidade. Mostramos 

que oferecemos um ensino inovador e tecnológico que tem 

como princípio a pesquisa, de forma que o aluno tenha 

uma formação de qualidade e esteja preparado para se 

destacar no mercado de trabalho”, diz Elisabeth. 

Entre os programas selecionados, Bom Dia Brasil, Mais 

Você, Globo Esporte, Jornal Hoje, Novela II, Caldeirão do 

Huck e The Voice Kids, visando atingir estudantes, universi-

tários e pais de aluno. “Graças a essa frequência agressiva, 

os resultados foram além de nossas expectativas”, informa 

a vice-diretora.

O Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (Cen-

sa) foi fundado em 1925 e é parte integrante do Instituto 

das Filhas de Maria Auxiliadora ou Salesianas de D. Bosco, 

criado em 1872, na Itália. Mantém cursos de educação in-

fantil, ensino fundamental e ensino médio, regular e pro-

fi ssionalizante. Desde 2002, ampliou seu raio de atuação 

também para o ensino superior, com a criação dos Insti-

tutos Superiores de Ensino (Isecensa), que oferecem dez 

cursos de graduação. Tem ainda cursos de Pós-Gradua-

ção, Clínica de Psicopedagogia, Clínica de Psicologia Anita 

Balestieri e Clínica de Fisioterapia.

MÍDIA O ANO TODO GARANTE
RETORNO ACIMA DO ESPERADO
PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
“Com os investimentos na Inter TV, conseguimos construir junto ao nosso público
uma forte imagem de respeito e confi ança”, diz anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Educação

OBJETIVO Fortalecer marca

MERCADO Norte fl uminense

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO “Além das expectativas”

RIO DE JANEIRO

“Agregamos um valor 
intangível à nossa marca”
Elizabeth, do Censa e Isecensa

CENSA e ISECENSA
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Com toda a sua verba publicitária concentrada na 

programação da Globo, a Binow veiculou campanha ins-

titucional para mostrar aos consumidores que, lá, eles en-

contram produtos diferenciados e de alta qualidade. “Que-

ríamos mostrar que não é preciso sair de Colatina para 

buscar esses produtos”, diz Josil Binow, proprietário da 

Binow Acabamentos.

“Com o planejamento de nossa agência Direction Co-

municação, iniciamos campanhas publicitárias na TV Ga-

zeta Noroeste para apresentar ao mercado uma quebra 

de paradigma, de que luxo e sofi sticação é para poucos”, 

relata Josil. Os resultados não tardaram: “Conquistamos 

clientes de todas as classes, passamos a atender 13 ci-

dades vizinhas e, desde 2010, recebemos o prêmio mais 

respeitado no estado, como líder na lembrança de marca. 

Além disso tudo, contabilizamos um crescimento médio de 

10% ano”.

“Anunciar, para nós, foi crescimento, construção de 

novas amizades, reconhecimento e satisfação de nossos 

clientes porque o aumento nos fez buscar cada vez mais 

qualidade”, comemora Josil. A empresa tem 25 anos de 

mercado, e há oito traçou um novo perfi l de marca, abrindo 

uma loja especializada em acabamentos para atender ao 

cliente mais exigente.

EMPRESA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO QUEBRA PARADIGMA
COM INVESTIMENTOS NA GLOBO
Empresa conquistou consumidores de todas as classes sociais, inclusive de outras cidades

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Material de construção e acabamento

OBJETIVO Manter liderança de mercado

MERCADO Noroeste do Espírito Santo

SOLUÇÃO Concentrar investimento na Globo

RESULTADO Conquista de clientes e crescimento das 

vendas

ESPÍRITO SANTO

Empresa tem crescimento 
médio de 10% nos últimos anos
Josil, da Binow

BINOW



21Nº 614   JUNHO/2016

SÃO PAULO

Para posicionar a marca do refrigerante Guaranita Ci-

bal no mercado, a Áurea investe em publicidade, concen-

trando a maior parte da sua verba na programação da 

Globo, como explica Rafael Antônio Saullo, sócio-diretor 

da empresa. “Nossa campanha tem como objetivo agre-

gar valor, fazendo com que o produto ganhe não somente 

visibilidade no mercado, mas também qualidade diferen-

ciada em relação aos concorrentes”, diz ele. “Os comer-

ciais, criados pela Sander Propaganda & Marketing, retra-

tam a felicidade, a família e o convívio das pessoas no dia 

a dia. O apelo do slogan ‘Sabor sem Igual’ é justamente 

o que faz com que o Guaranita Cibal seja lembrado por 

momentos de prazer e felicidade.”

Na Vanguarda, os comerciais de 15 segundos do refri-

gerante são veiculados todos os dias da semana no tele-

jornal local da hora do almoço. “Foi a melhor solução entre  

audiência, custo e público-alvo”, informa Rafael. 

Ele comemora os bons resultados: aumento nas ven-

das e atração de novos consumidores. “Para nós, está 

sendo excelente anunciar em um veículo de grande audi-

ência como a Vanguarda, pois além de gerar visibilidade 

do produto, agregar valor à marca e aumentar as vendas, 

também nos dá um feedback cada vez maior da aceitação 

e da qualidade do nosso produto no mercado”, diz Rafael.

A Áurea foi adquirida em 1962 por Mauro Saullo, imi-

grante italiano, que estabeleceu sua unidade fabril na cida-

de de Passa Quatro, em Minas Gerais. É dirigida e adminis-

trada atualmente por seus herdeiros.

MÍDIA EM TELEJORNAL LOCAL
NA HORA DO ALMOÇO AJUDA 
A VENDER REFRIGERANTES
Anunciante encontrou na faixa horária a melhor solução entre audiência,
custo e público-alvo

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Refrigerantes

OBJETIVO Posicionamento de marca

MERCADO Vale do Paraíba, Região Bragantina, Litoral 

Norte e Serra da Mantiqueira 

SOLUÇÃO Mídia no horário do almoço

RESULTADO Mais vendas e clientes

GUARANITA CIBAL

“Para nós, está sendo excelente 
anunciar em um veículo de grande 
audiência como a Vanguarda”
Rafael, da Áurea
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Valeu, e muito, a Bota Brasil ter concentrado a tota-

lidade da sua verba publicitária na Globo: “O retorno foi 

muito bom, pois fortaleceu a marca perante as empresas 

de segmentos diversos, como indústrias, construção ci-

vil e agronegócio, que já tínhamos como foco antes de 

abrirmos a loja e divulgar para o consumidor fi nal os nos-

sos produtos, aumentando a procura tanto em nossa loja 

quanto em revendas parceiras”, comemora Ana Cláudia 

Costa, diretora da Bota Brasil. “Nossa marca fi cou mais 

conhecida na região, ganhou mais credibilidade e con-

fi ança dos clientes. O slogan utilizado em uma das cam-

panhas fi cou bastante fortalecido: hoje recebemos vários 

clientes em nossa loja que entram e logo repetem a frase 

utilizada na publicidade ‘Bota Brasil você usa você confi a’, 

o que para nós mostra que a mensagem foi transmitida.”

A Bota Brasil, dedicada à produção de calçados de 

segurança, está no mercado há mais de 20 anos. O pla-

nejamento de mídia da empresa passa pelo patrocínio do 

Jornal Hoje. As peças publicitárias, de caráter institucio-

nal, divulgam sua linha de produtos.

“Durante um bom tempo, focamos apenas no atendi-

mento aos clientes profi ssionais, não no consumidor fi nal”, 

lembra Ana Cláudia. “Em 2010, começamos a receber em 

nossa indústria clientes que queriam fazer a compra do 

produto para uso próprio no seu trabalho ou dia a dia e 

vimos a necessidade de abrir a loja para atender também 

este público.” Com a abertura da loja, em Ituiutaba, veio 

a ideia de investir mais fortemente em publicidade para 

divulgar a marca. “Como já conhecíamos a TV Integração, 

apostamos nessa ideia, e desde 2011 mantemos a par-

ceria, por acreditar na sua credibilidade no mercado e seu 

padrão de qualidade”, diz ela.

FABRICANTE DE CALÇADOS 
DE SEGURANÇA INVESTE NO 
PATROCÍNIO DO JORNAL HOJE
“Nossa marca fi cou mais conhecida na região, ganhou mais credibilidade e confi ança
dos clientes”, informa anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Calçados de segurança

OBJETIVO Levar produto a pessoas físicas

MERCADO Ituiutaba e região

SOLUÇÃO Patrocínio do Jornal Hoje

RESULTADO Marca se tornou reconhecida

MINAS GERAIS 

BOTA BRASIL

Parceria com a 
TV Integração 
vem desde 2011
Ana Cláudia, da Bota Brasil
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“Anunciar na TV Fronteira nos proporcionou maior ex-

posição do novo empreendimento e consequente aumento 

na procura por parte dos clientes, ocasionando crescimen-

to nas vendas. Por isso temos investido cada vez mais nes-

sa parceria”, informam Antônio Funada e Renato Funada, 

sócios-proprietários da Incorporadora Mampei Funada. 

Para o lançamento do empreendimento Vivere Prudente 

Home & Offi ce, em Presidente Prudente, praticamente toda 

a verba publicitária da anunciante foi confi ada à Globo. A 

Ativa On Off é a agência de publicidade parceira.

A programação de mídia da anunciante foi bastante 

abrangente, buscando frequência elevada de inserções 

para maior exposição da marca. Entre fevereiro e maio do 

ano passado, comerciais foram inseridos nos intervalos da 

programação matutina, telejornais, inclusive esportivos, e 

no Caldeirão do Huck. Desde outubro, a Mampei Funada 

assina patrocínios do Bom Dia Fronteira e, desde março 

deste ano, o do evento Caminhada pela Vida.

A incorporadora celebra, em 2016, 15 anos de ati-

vidades, tendo sido criada pela família Funada, que fi -

xou residência em Presidente Prudente em 1942. Des-

de que entregou seu primeiro loteamento, a empresa 

não parou de crescer. Com a diversifi cação dos negó-

cios, somaram-se as incorporações horizontais e ver-

ticais, tendo conquistado as certifi cações ISO 9000 e 

PBQP-H – Nível A. A empresa lançou em Presidente Pru-

dente e região os primeiros condomínios horizontais com 

o conceito residence & resort e o primeiro edifício home 

& offi ce. 

VERBA CONCENTRADA NA 
TV FRONTEIRA GARANTE 
MAIS EXPOSIÇÃO E VENDAS
Programação de mídia bastante abrangente combinou programação matutina, telejornais, 
Caldeirão do Huck e patrocínios

SÃO PAULO

INCORPORADORA MAMPEI FUNADA

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

“Anunciar na TV Fronteira nos 
proporcionou maior exposição 
do novo empreendimento”
Antônio e Renato, da Mampei Funada

ESTRATÉGIA

SETOR Incorporadora

OBJETIVO Divulgar lançamento imobiliário

MERCADO Presidente Prudente

SOLUÇÃO Mídia e patrocínio na Globo

RESULTADO Crescimento das vendas
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“O varejo exige agilidade e um veículo de massa. Por 

isso, a TV é o investimento ideal para um retorno imediato, 

além de fortalecer a marca a cada campanha que exibi-

mos”, diz Manoel Marques, diretor da Renault Auto France. 

Ele concentra na Inter TV Alto Litoral a totalidade dos seus 

investimentos publicitários.

Na campanha veiculada na programação da Globo no 

segundo semestre do ano passado, ele comprovou, de 

forma bem efetiva, a força da Inter TV. “Fizemos inserções 

em programas do horário nobre por dois dias e, com essa 

ação, esgotamos os nossos estoques do modelo Logan”, 

conta Manoel. A Box Propaganda é a agência que atende a 

conta da Renault Auto France. “Nosso objetivo era comuni-

car de forma clara os benefícios de comprar um veículo da 

Renault, oferecendo o produto a um preço atrativo”, diz ele. 

“Queríamos transformar não só a compra de um veículo 

zero, mas o acesso aos serviços em uma experiência dife-

renciada para o cliente, levando a solidez do grupo para ci-

dades que até então não tinham acesso à marca Renault.”

A programação selecionada para a campanha da Re-

nault Auto France passou pelo Praça TV, Globo Esporte, 

Jornal Nacional, Novela III e Jornal da Globo. 

O grupo Auto France iniciou suas atividades em 2012, 

com a sua primeira concessionária em Araruama, na região 

dos Lagos do Rio. Atualmente, conta com quatro lojas, 

em São Pedro da Aldeia, Araruama, Macaé e Campos dos 

Goytacazes, além de três concessionárias em Vila Velha, 

Guarapari e Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo.

ZERANDO ESTOQUES DE AUTOS
COM CAMPANHA CONCENTRADA
NO HORÁRIO NOBRE DA GLOBO
Bastaram dois dias de veiculação na Inter TV para que todas as unidades de
modelo fossem vendidas

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RIO DE JANEIRO

RENAULT AUTO FRANCE

ESTRATÉGIA

SETOR Revenda de automóveis

OBJETIVO Divulgar promoção

MERCADO Região dos Lagos e norte fl uminense

SOLUÇÃO Mídia 100% na Globo

RESULTADO Estoques zerados

“O varejo exige agilidade 
e um veículo de massa”
Manoel, da Renault Auto France 
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No ar o ano todo na programação da Globo, a Gocil visa 

aproximar-se ainda mais dos usuários fi nais, fortalecendo 

os serviços prestados e favorecendo, assim, a valorização 

da marca, como explica Washington Umberto Cinel, presi-

dente da empresa. 

“Além da inserção de comerciais de 30 segundos em 

várias faixas horárias, investimos em produtos específi cos 

da TV TEM, como patrocínio de eventos, Datas Promocio-

nais e do telejornal local TEM Notícias 1ª Edição”, diz Wa-

shington. A Gocil patrocinou também os projetos Vozes 

de Natal e Copa TV TEM de Futsal, além de fazer cross-

media com a internet. “Conseguimos reforçar e fortalecer 

a nossa marca na região”, diz Washington. “A parceria 

com a Globo é muito importante para a Gocil. Anunciar 

na emissora é fundamental para a nossa empresa.” Nos 

comerciais e patrocínio, a empresa utiliza linguagem mo-

derna e dinâmica, aproveitando para divulgar serviços, 

diferenciais e estrutura.

A Gocil é especializada em soluções para segurança 

empresarial, pessoal, eletrônica e limpeza. Fundada em 

1985, conta com 23 mil funcionários e atua em mais de 

mil clientes nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro , Bahia, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Pernambuco e São Paulo, além do Distrito Federal.

COMBINANDO MÍDIA E PATROCÍNIOS
DE PROGRAMAS, EVENTOS 
E DATAS PROMOCIONAIS
Anunciante investe em diferentes formatos publicitários e fi ca no ar o ano inteiro na 
programação da TV TEM

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

SÃO PAULO

GOCIL

ESTRATÉGIA

SETOR Segurança e limpeza

OBJETIVO Aproximar marca de consumidores

MERCADO Bauru 

SOLUÇÃO Mídia permanente na Globo

RESULTADO Marca fortalecida

“A parceria 
com a Globo 
é muito 
importante 
para a Gocil”

Washington, da Gocil
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A inovação regular dos produtos, um atendimento efi -

caz aos consumidores e forte comunicação concentrada 

na programação da TV Gazeta renderam à Cofril a lide-

rança entre as marcas capixabas na pesquisa de recall do 

Instituto Futura em 2015, como informa José Carlos Correa 

Cardoso, diretor presidente da empresa. “O resultado ex-

pressivo que viemos conquistando é fruto da confi ança dos 

consumidores na marca Cofril”, diz ele. “Essa confi ança é 

oriunda de constante investimento em relacionamento com 

o cliente, em produtos de qualidade e, principalmente, na 

comunicação. Assim, mantemos clientes fi éis à marca e 

conquistamos novos.”

A Cofril atua no ramo alimentício desde 1987, oferecen-

do produtos suínos, ovinos e derivados de aves e bovinos.  

As linhas de linguiças e presuntos são os carros-chefes da 

marca, sendo divulgada em campanhas regulares na TV 

Gazeta, com inserções diárias, principalmente em telejor-

nais e programas de entretenimento e esportivos. A em-

presa também associa a sua marca a projetos culturais. A 

Mundo Comunicação & Marketing é a agência responsável 

pela conta publicitária da Cofril.

A empresa está instalada na região sul do Espírito San-

to, nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vi-

vácqua e Vargem Alta, distribuindo produtos para todo o 

Espírito Santo.

Está, no momento, ampliando suas instalações com 

previsão de conclusão em 2018. A expansão vai viabilizar 

um aumento de produção em cerca de 60% e deve gerar 

mais 300 postos de trabalho diretos, relata José Carlos.

EMPRESA CONQUISTA LIDERANÇA
EM RECALL DE MARCA COM 
INVESTIMENTOS NA TV GAZETA
Comerciais são inseridos em telejornais, programas de entretenimento e esportivos e 
também em projetos culturais

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Alimentos

OBJETIVO Fixar marca

MERCADO Sul do Espírito Santo

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Liderança em recall de marca

ESPÍRITO SANTO

COFRIL

Anunciante também associa a 
sua marca a projetos culturais
José Carlos, da Cofril 
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A empresa, como explica seu proprietário, Mauro Lúcio 

Santos, fi cou um ano ausente da mídia, período em que 

repensou seu marketing e estratégia e recrutou a agência 

Mustache Tatuí para assessorá-la. O processo foi con-

cluído com a compra do patrocínio da Copa TV TEM de 

Futsal, o evento local mais nobre da emissora, de grande 

visibilidade e alinhado com o principal target do anunciante. 

Inserções de comerciais institucionais com toque de humor 

na programação complementaram o planejamento de mí-

dia da Tapemag. Toda a verba para publicidade em TV da 

anunciante foi confi ada à TV TEM.

Mauro festeja os resultados da campanha: “O fl uxo de 

pessoas na loja aumentou imediatamente após o retorno à 

Globo”, diz ele.

Fundada em 1984 na cidade de Tatuí, a Tapemag, que 

inicialmente comercializava apenas peças agrícolas, vem 

crescendo e agregando valor à sua marca, disponibilizando 

também mangueiras e borrachas. Um grande diferencial da 

empresa está em seu sistema de autosserviço, em que o 

consumidor tem total contato com os produtos e maior fa-

cilidade na escolha.

“O FLUXO DE PESSOAS NA LOJA 
AUMENTOU IMEDIATAMENTE 
APÓS O RETORNO À GLOBO”
Em grande estilo, a Tapemag voltou neste ano aos intervalos da programação da Globo, 
para comemorar o seu aniversário e atrair mais consumidores

SÃO PAULO

TAPEMAG

Anunciante assina patrocínio 
da Copa TV TEM de Futsal
Mauro, da Tapemag 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Comércio de EPI e ferramentas

OBJETIVO Comemorar aniversário

MERCADO Itapetininga

SOLUÇÃO Patrocínio de projeto e mídia na Globo

RESULTADO Aumento imediato de consumidores na loja



28 No 614   JUNHO/2016

Fabrício da Silva Oliveira, diretor comercial da Destaque 

Fiat, resume o relacionamento da sua empresa com a Glo-

bo: “A TV Diário tem sido uma grande parceira ao longo de 

15 anos. Em todos os trabalhos contamos sempre com a 

parceria da equipe. Todo investimento tem retornado de 

forma satisfatória, ajudando-nos a atingir todos os obje-

tivos, seja de forma quantifi cável ou de valor para nossa 

marca”.

Em agosto, a Destaque Fiat investiu na divulgação de 

uma campanha ousada. Batizada “Breca Varejo”, a propos-

ta era concentrar venda num fi nal de semana, de forma que 

a loja foi simplesmente fechada na sexta-feira. A maior par-

te da sua verba publicitária para TV foi reservada à Globo, 

com inserções distribuídas em telejornais e programas de 

entretenimento e esportes afi nados com o perfi l do público 

visado. A Gabriel Comunicação & Marketing atende a conta 

do anunciante.

Os resultados, informa Fabrício, foram surpreendentes. 

“Tivemos um excelente fl uxo de clientes na loja e, o mais 

importante, conseguimos atingir os resultados de vendas”, 

diz ele.

O Grupo Destaque está presente no mercado desde 

1993. Sua primeira loja foi a Destaque Fiat em Mogi das 

Cruzes. Hoje, já são 27 unidades atendendo também as 

marcas Nissan, Renault, Peugeot, Hyundai, Kia, Yamaha, 

Ford, Jeep, Chery e Toyota.  É o maior grupo de concessio-

nárias do Alto Tietê e da Grande São Paulo. Está presente 

também no Vale do Paraíba, Campinas, Litoral Norte, Bra-

gança Paulista, Atibaia e Santo André.

PROMOÇÃO OUSADA DIVULGADA
NA TV DIÁRIO ATRAI CLIENTES E
VENDAS PARA CONCESSIONÁRIA
“Tivemos um excelente fl uxo de clientes na loja e, o mais importante, conseguimos atingir 
os resultados de vendas”, informa o anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

SÃO PAULO

DESTAQUE FIAT

“A TV Diário tem sido uma grande 
parceira ao longo de 15 anos”
Fabrício, da Destaque Fiat 

ESTRATÉGIA

SETOR Revenda de automóveis

OBJETIVO Alavancar vendas

MERCADO Mogi das Cruzes

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo 

RESULTADO Meta de vendas atingida
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Quando procurou pela equipe comercial da Inter TV, Mar-

celo Miranda, diretor da Sorrisus Clínicas Odontológicas, ti-

nha em mente descobrir qual era o limite de faturamento de 

uma rede de clínicas odontológicas. “O que encontramos 

no mercado em geral é um faturamento médio de R$ 100 

mil por unidade”, explica Marcelo. “Com a parceria com a 

Inter TV foi possível alcançar níveis que nenhuma outra rede 

jamais alcançou. O crescimento foi tão signifi cativo após o 

início das campanhas na Globo que o mercado olhou de 

maneira diferente para a Sorrisus, e tivemos que acelerar o 

já planejado processo de franquia da marca.”

Segundo ele, desde a primeira campanha veiculada na 

Inter TV, o crescimento do faturamento foi superior a 500%. 

Divulgando os diferenciais da clínica, como conforto, tecno-

logia e qualidade dos dentistas, a campanha contou com a 

participação da sua diretora técnica, dra. Lilian Souto, e foi 

concentrada no horário nobre da Globo. 

Marcelo explica que, por ser a primeira clínica na região 

a trazer a técnica dos implantes guiados, era fundamental 

divulgar essa novidade ao público. A maior parte da verba 

publicitária do anunciante foi confi ada à Globo. “O alcance 

regional da Inter TV é muito importante para nossa visão 

de crescimento, que envolve captar clientes não apenas 

em Montes Claros, mas também nas cidades próximas”, 

informa Marcelo. “Todas as metas estipuladas foram alcan-

çadas com as campanhas veiculadas na Inter TV.”

A Sorrisus é uma rede de clínicas odontológicas que 

nasceu em Montes Claros, em 2013. De lá para cá a pri-

meira clínica triplicou de tamanho, e mais duas foram insta-

ladas, também em Montes Claros. Em dezembro de 2015 

foi lançado o programa de expansão “Abrindo Sorrisus”, 

projetando 18 novas unidades inauguradas em 2016 pelo 

sistema de franquias. Somente no mês de janeiro foram 

negociadas mais de 23 unidades, e a meta foi ampliada 

para cem unidades em 2016.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA TEM
CRESCIMENTO DE RECEITA DE
500% COM MÍDIA NA GLOBO
“Com a parceria com a Inter TV foi possível alcançar níveis que nenhuma outra rede 
jamais alcançou”, diz anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MINAS GERAIS

SORRISUS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

“Todas as metas estipuladas foram 
alcançadas com as campanhas 
veiculadas na Inter TV”
Marcelo, da Sorrisus

ESTRATÉGIA

SETOR Saúde e bem-estar

OBJETIVO Divulgar novas técnicas e atrair clientes

MERCADO Montes Claros e região

SOLUÇÃO Campanha em horário nobre na Globo

RESULTADO Crescimento de 500% no faturamento
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SÃO PAULO

Cliente da EPTV Campinas há mais de 20 anos, Jorge 

Nader, proprietário do Campinas Shopping Móveis, resume 

sua opinião sobre a emissora: “Investir na Globo é resul-

tado garantido”, diz ele. “É expressivo o aumento de cir-

culação de pessoas na loja. Ser cliente Globo é um vício 

bom, porque tenho retorno e um bom lucro. Gostaria de 

ter mais verba para poder fazer mais EPTV. Trabalho com 

percentual de investimento na Globo de 3% a 5% do meu 

faturamento e o meu objetivo é aumentar o faturamento 

para poder investir mais.”

O propósito de Jorge ao anunciar é atrair clientes de 

toda a região metropolitana de Campinas. Em parceria com 

a agência de publicidade Focus, ele criou um calendário 

anual de campanhas e promoções, que é combinado com 

campanhas institucionais, para fi xação da marca. Cada 

uma delas conta com uma estratégia diferenciada de mí-

dia, de acordo com o tema escolhido. Para isso, a agência, 

em conjunto com a EPTV, defi ne por meio de estudos uma 

programação que garanta maior afi nidade com o público 

do anunciante. Essa programação é analisada constante-

mente, de forma a garantir sempre o maior retorno.

“Os resultados vêm rápido”, informa Jorge: um aumento 

efetivo de 30% na atração de veículos e visitantes na loja 

durante o período da campanha, com um residual estima-

do de 10%. Praticamente toda a sua verba publicitária é 

reservada para a programação da Globo. 

CAMPANHAS CONCENTRADAS
NA EPTV AJUDAM
VENDAS A CRESCER 30%
“Investir na Globo é resultado garantido”, diz anunciante. “É expressivo o aumento
de circulação de pessoas na loja”

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

CAMPINAS SHOPPING MÓVEIS

“Ser cliente Globo é um vício bom, 
porque tenho retorno e um bom lucro”
Jorge, do Campinas Shopping Móveis 

ESTRATÉGIA

SETOR Móveis

OBJETIVO Atrair mais clientes

MERCADO Campinas

SOLUÇÃO Mídia e patrocínio na Globo

RESULTADO Crescimento de 30% do público na loja
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Para divulgar e fortalecer a sua marca, ainda pouco 

conhecida na região, a Massas Dona Bia investiu em pu-

blicidade, centralizando a sua verba na Inter TV, focando 

em um público diversifi cado e atingindo o maior número 

de cidades possível, como relata Almerindo Mendonça, 

sócio-diretor da empresa. O fi lme institucional, criado pela 

Contato Comunicação, divulgou toda a linha de produto da 

Dona Bia: massa para pastel, lasanha, pizza e pão de alho 

para churrasco.

Os resultados foram rápidos: registrou-se um acrésci-

mo signifi cativo nas vendas, da ordem de 20%, além de 

um aumento considerável no reconhecimento da marca. 

“Acostumados a outros tipos de veiculação de publicidade, 

fi camos surpresos com a repercussão gerada pela Inter TV 

e com o trabalho da nossa agência. Nos primeiros dias em 

que nossa peça entrou no ar já sentimos uma repercussão 

positiva. Estamos completamente satisfeitos e nos torna-

mos adeptos da publicidade”, informa Almerindo.

Fundada em 1997, a Massas Dona Bia começou em 

feiras e pequenas mercearias. Com qualidade de produto e 

atendimento, a empresa foi crescendo e ganhando espaço 

no mercado e está presente hoje em boa parte do território 

mineiro, Espírito Santo e São Paulo.

COM VERBA CENTRALIZADA NA 
INTER TV, EMPRESA VIU SUAS
VENDAS CRESCEREM 20%
“Nos primeiros dias em que nossa peça entrou no ar já sentimos uma repercussão 
positiva”, informa anunciante

MINAS GERAIS

MASSAS DONA BIA

“Estamos completamente satisfeitos e 
nos tornamos adeptos da publicidade”
Almerindo, da Massas Dona Bia

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Alimentos

OBJETIVO Fortalecimento e divulgação da marca

MERCADO Leste e nordeste de Minas Gerais

SOLUÇÃO Verba concentrada na Globo

RESULTADO Vendas cresceram 20%



32 No 614   JUNHO/2016

Fundado em 1949, o Hospital Santa Clara sempre atuou 

a partir da sua missão, resumida na frase “Cuidar bem”. 

Segundo Ana Paula Lo Gullo, supervisora de marketing do 

hospital, os investimentos em publicidade em TV visaram 

dar maior visibilidade a essa missão, chegando aos usuá-

rios. “A TV Integração foi escolhida por meio de pesquisas, 

pelos índices de audiência, pelo perfi l dos telespectadores e 

pela programação, que se encaixou com o perfi l de atuação 

do hospital”, explica ela. “Nosso objetivo era se tornar refe-

rência em serviços de alta complexidade e com processos 

de qualidade para Uberlândia e região. Nossas soluções 

são traçadas através de planejamento analítico e marketing, 

busca por acreditações internacionais de processos de 

qualidade.” A Loop Propaganda atende a conta do hospital.

Até 2011, explica Ana Paula, a estratégia de comunicação 

do Santa Clara era apenas institucional, focada na estrutura 

e nos serviços hospitalares. Após esse período houve uma 

reformulação e começou-se a investir em hábitos de promo-

ção e proteção à saúde e ao bem-estar. “A partir de 2015, 

através de uma maturidade do marketing, essa estratégia de 

comunicação foi atualizada, e hoje priorizamos a divulgação 

de informações geradas a partir dos nossos profi ssionais”, 

diz ela. Toda a verba publicitária para TV é reservada à Glo-

bo, por meio de patrocínios, projetos e comerciais.

Ana Paula explica que pesquisas realizadas indicam 

crescimento a cada ano na lembrança de marca e no posi-

cionamento do hospital. “Vamos continuar nossos esforços 

para sempre levar informação aos nossos clientes. Posso 

dizer que somos pioneiros em marketing e comunicação, 

e é notório o reconhecimento do mercado perante nossas 

estratégias e mídias adotadas. A TV Integração é importan-

te parceira nesse trabalho”, diz ela.

HOSPITAL RESERVA TODA A SUA
VERBA PUBLICITÁRIA PARA A
PROGRAMAÇÃO DA GLOBO
Planejamento de mídia do anunciante contempla patrocínios, projetos e comerciais na 
programação

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MINAS GERAIS

HOSPITAL SANTA CLARA

“Vamos continuar nossos
esforços para sempre levar informação 
aos nossos clientes”
Ana Paula, do Hospital Santa Clara

ESTRATÉGIA

SETOR Hospital e clínica

OBJETIVO Dar mais visibilidade à marca

MERCADO Uberlândia

SOLUÇÃO Mídia em TV 100% Globo

RESULTADO Índices crescentes de lembrança de marca
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O dr. Fábio Coimbra Dória, diretor comercial e de marke-

ting da Unimed São José do Rio Preto, comemora os bons 

resultados da campanha publicitária veiculada nos dois 

primeiros meses de 2016 e que reservou para a TV TEM 

a maior parte da sua verba. “Estamos muito satisfeitos”, 

diz ele. “Tivemos resultados bastante positivos. No total, 

atingimos 129.171 habitantes em São José do Rio Preto e 

154.386 em cidades da região. Em pesquisa de recall que 

realizamos logo após o término da campanha, verifi camos 

que 62% do público atingido informou ter visto a campanha 

através da TV, dos quais 66% pela TV TEM. A ação trouxe o 

impacto que esperávamos, o que fortaleceu nossa parceria 

com a Globo.”

O dr. Fábio explica que, com o grande avanço dos ca-

sos de dengue na região de São José do Rio Preto, a Uni-

med não podia deixar de fazer sua parte como promotora 

de saúde e qualidade de vida. “O objetivo da nossa cam-

panha era sensibilizar a população sobre a importância do 

combate ao Aedes aegypti, buscando o engajamento da 

sociedade nessa causa e a consequente diminuição dos 

casos de dengue, febre chikungunya e zica vírus na região”, 

explica ele.

“Para atingir os objetivos da comunicação, precisáva-

mos de uma estratégia de mídia de forte impacto e que 

alcançasse o maior percentual possível da população em 

toda a área de cobertura da cooperativa. Em conjunto com 

a agência de publicidade Cia. Interativa, elaboramos uma 

campanha de mídia em que a TV recebeu atenção especial 

dentro do mix de comunicação devida a sua grande pene-

tração”, informa o dr. Fábio. 

Fundada em 1971 por um grupo de 127 médicos, a 

Unimed rio-pretense cresceu e conta atualmente com 

1.400 médicos cooperados, mais de 240 mil clientes e um 

complexo de saúde que oferece diversos serviços em um 

só lugar.

CAMPANHA CONCENTRADA
NA TV TEM CONQUISTA RECALL
ELEVADO EM TODA A REGIÃO
Iniciativa da anunciante visou sensibilizar população para importância do combate ao 
mosquito da dengue

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

SÃO PAULO

UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

“Tivemos resultados bastante positivos”
Dr. Fábio, da Unimed São José do Rio Preto

ESTRATÉGIA

SETOR Operadora de saúde

OBJETIVO Sensibilizar a população para o combate à 

dengue

MERCADO Noroeste do estado de São Paulo

SOLUÇÃO Campanha concentrada na Globo 

RESULTADO Recall elevado
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SÃO PAULO

“A gente vive de propaganda e temos muitas datas co-

memorativas importantes para o setor”, diz Adriana Vitti, 

proprietária da Sapataria Lago Azul. “Temos outono/inver-

no, Dia das Mães e várias outras, e sempre concentramos 

nossa verba de comunicação na TV devido ao retorno que 

temos. Já somos muito conhecidos em toda a região de-

vido à publicidade na programação da Globo.” Adriana é 

cliente da EPTV há 25 anos, e sua conta de publicidade é 

atendida pela Publish.

Ela divulga na emissora, por exemplo, a Super Liquida-

ção Anual Liquidazul!, visando alavancar vendas devido à 

renovação de estoques. “Este ano tivemos a 17ª edição da 

promoção”, explica Adriana. 

As mensagens da Lago Azul em formato de 15 segun-

dos são veiculadas em diversos programas da grade da 

EPTV. Segundo ela, os resultados são um expressivo au-

mento nas vendas. “Tanto é o sucesso que a promoção 

está sendo repetida anualmente”, comemora.

CLIENTE HÁ 25 ANOS DA EPTV, 
SAPATARIA NÃO PASSA SEM
ANUNCIAR NA EMISSORA
“Já somos muito conhecidos em toda a região devido à publicidade na programação da 
Globo”, informa a anunciante

SAPATARIA LAGO AZUL

Parceria 
com a EPTV 
já dura 25 
anos

Adriana, da Sapataria Lago Azul

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Calçados

OBJETIVO Alavancar vendas

MERCADO Rio Claro e região

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo

RESULTADO Expressivo aumento nas vendas
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O Residencial H.O.M.E, um empreendimento diferencia-

do na cidade de Bragança Paulista, foi concebido a partir 

de pesquisas que mostraram qual perfi l de imóvel a cidade 

demandava e divulgado nos intervalos comerciais da Glo-

bo, onde foi concentrada a maior parte da verba publicitária 

do anunciante. 

Os resultados foram muito bons, como explica Marco 

Carraro, sócio-proprietário da Construtora Carraro: em 

apenas três meses, o empreendimento teve 70% das suas 

364 unidades vendidas. “Além disso, nossa marca ganhou 

credibilidade e confi ança, inclusive junto aos corretores de 

imóveis da cidade, que viram no empreendimento uma ex-

celente alternativa para comercializar e deixar a crise de 

lado”, diz Marco.

Na Vanguarda, o planejamento de mídia passou pelo 

patrocínio do Vídeo Show entre outubro e dezembro, perío-

do que antecedeu o lançamento, e mídia em vários ho-

rários. Marco informa que pesquisas indicaram que o po-

tencial comprador do empreendimento identifi cou a Rede 

Vanguarda como o meio de comunicação mais visto e de 

maior credibilidade. Justamente o que a Carraro precisava 

no momento: visibilidade, bom alcance e agregar valores. A 

apresentadora Adriane Galisteu foi escolhida para apresen-

tar o empreendimento. A PMC Publicidade atende a conta 

da construtora.

Marco lembra que o grande desafi o do lançamento foi 

o momento vivido pela economia brasileira. “O mercado 

imobiliário passa por um momento de retração, marcado 

inclusive por vários destratos contratuais”, explica Marco. 

“Por isso, esse lançamento foi considerado ousado para o 

momento; a maioria estava recuando. O mês de lançamen-

to – dezembro – também não é historicamente favorável ao 

mercado de construção.” Outro desafi o que a grande cam-

panha publicitária prevista ajudou a superar foi agregar o 

máximo de corretores e imobiliárias ao esforço de vendas. 

A Construtora Carraro é uma das mais conceituadas 

empresas do ramo na região de Socorro e Bragança Pau-

lista e tem como diferencial a qualidade em seus produtos, 

comprometimento com os prazos estipulados e um bom 

relacionamento com os clientes. 

MÍDIA NA VANGUARDA
AJUDA A VENDER 70% DAS 
UNIDADES DE EMPREENDIMENTO
Marca da construtora ganhou ainda credibilidade e confi ança, inclusive junto aos 
corretores de imóveis

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

SÃO PAULO

CONSTRUTORA CARRARO

“Nossa marca ganhou 
credibilidade e confi ança”
Marco, da Construtora Carraro 

ESTRATÉGIA

SETOR Construção civil 

OBJETIVO Lançar empreendimento diferenciado

MERCADO Bragança Paulista e região

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo

RESULTADO 70% das unidades vendidas
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Ao concentrar a totalidade dos seus investimentos em 

publicidade na TV Integração, a Codil Alimentos visa forta-

lecer e consolidar a sua marca em todas as cidades da área 

de cobertura da emissora, atraindo novos pontos de ven-

das e criando desejo pela marca no consumidor fi nal, como 

explica André Abdo Costa, gerente de vendas da empresa, 

cuja conta publicitária é atendida pela agência 1829.

As campanhas da Codil, de cunho institucional, apre-

sentam a linha de arroz e feijão da marca em fi lmes de 

15 e 30 segundos, associando os produtos à temática 

da gastronomia. As peças publicitárias são veiculadas 

em programação variada, com destaque para Escolinha 

do Professor Raimundo, e também no projeto Prosa e 

Sabor. 

Segundo André, o retorno tem sido muito positivo. 

“Nossa campanha mais recente visava mostrar e orientar 

o consumidor sobre nossas novas embalagens, mas esta-

mos colhendo um resultado duplo, pois o consumidor está 

encontrando sem difi culdade nossos produtos nos super-

mercados e estamos gerando oportunidades para abrir no-

vos pontos de venda em outras cidades”, diz.

Ele informa que a empresa também passou a ser re-

conhecida em cidades em que tinha atuação restrita. “Es-

tar na emissora líder de audiência e a principal do Brasil é 

um fator que ajuda a colocar nossos produtos em novos 

pontos de vendas”, diz André. “O comerciante nos valoriza, 

pois sabe que todo esse investimento fará com que o con-

sumidor fi nal procure nossa marca. Há também o impacto 

sobre os funcionários da empresa, que sabem que traba-

lham com marca reconhecida em todo o estado de Minas 

Gerais, e isso gera um sentimento de pertencimento e o 

desejo de trabalhar na Codil.”

A empresa investe na TV Integração há mais de 16 

anos, mas foi a partir de 2014 que esse investimento foi in-

tensifi cado. Fundada em 1970, a empresa conta com 330 

funcionários e atua também no interior de São Paulo.

CAMPANHAS NA GLOBO
ATRAEM CONSUMIDORES E TAMBÉM 
NOVOS PONTOS DE VENDA
“Estar na emissora líder de audiência e a principal do Brasil é um fator que ajuda a 
colocar nossos produtos em novos pontos de vendas”, diz anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MINAS GERAIS

CODIL ALIMENTOS

ESTRATÉGIA

SETOR Alimentos 

OBJETIVO Fortalecer marca

MERCADO Araxá

SOLUÇÃO Publicidade 100% na TV Integração

RESULTADO Mais consumidores e pontos de vendas

“Estamos gerando oportunidades 
para abrir novos pontos de venda 
em novas cidades”
André, da Codil Alimentos
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Ao procurar pela RBS TV em outubro de 2015, Luciano 

Bettio, sócio-proprietário da Bem Estar, tinha pela frente 

um objetivo simples – ao menos de ser resumido: vender 

600 jogos de taças de cristal num curto espaço de tempo. 

A resposta foi igualmente simples: concentrar seus in-

vestimentos em publicidade na emissora. Resultado: Lu-

ciano conseguiu vender o dobro da quantidade planejada. 

“Utilizamos a RBS TV como principal meio de comunicação 

da campanha devido à maior abrangência que o veículo 

possui e seu resultado imediato”, informa ele.

Sua empresa assinou o patrocínio do Mais Você, comple-

mentado por inserções nos intervalos do Bem Estar, Jornal 

do Almoço, Novelas I e II, Caldeirão do Huck e Fantástico. 

O fi lme publicitário, criado pela BK Comunicação Integrada, 

mostrava alguns modelos de taças em cristal, o preço pro-

mocional e o parcelamento disponibilizado pela loja.

A promoção das taças foi a primeira experiência da em-

presa anunciando produtos de menor valor. Até então, as 

campanhas estavam focadas em produtos como estofa-

dos e colchões. Devido ao menor custo das taças, a em-

presa pôde atrair novos clientes. “Muitas pessoas vieram, 

buscando os jogos de cristal para presentear seus familia-

res no Natal. Muitos desses clientes ainda não conheciam 

a loja”, conta Luciano, já antecipando que a campanha terá 

uma nova edição para o Dia das Mães. 

A Bem Estar anuncia na RBS TV desde a sua inaugura-

ção, em 1997, visando consolidar a marca, com comuni-

cação institucional nos intervalos da programação, patro-

cínios de programas e de Datas Promocionais, realizando 

duas campanhas por ano. A partir do segundo semestre 

de 2015, a estratégia de comunicação em TV passou a 

ter foco apenas em campanhas promocionais, buscando 

reforço de marca e, principalmente, vendas a curto prazo.

UMA RECEITA SIMPLES PARA
VENDER EM POUCOS DIAS
600 JOGOS DE TAÇAS DE CRISTAL
Anunciante patrocina Mais Você e também está presente nos intervalos do Bem Estar, 
Jornal do Almoço, Novelas I e II, Caldeirão do Huck e Fantástico

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Móveis e decorações

OBJETIVO Divulgar promoção de cristais

MERCADO Erechim e região

SOLUÇÃO Mídia concentrada na RBS TV

RESULTADO Vendido o dobro do previsto

RIO GRANDE DO SUL

Abrangência da RBS TV e resultados 
imediatos motivaram anunciante
Luciano, da Bem Estar

BEM ESTAR
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A Marinho Pré-Moldados conseguiu expressivo aumen-

to das suas vendas, da ordem de 35%, nos três primei-

ros meses da sua campanha na RPC, onde concentrou 

a totalidade da sua verba publicitária. “E isso mesmo em 

época de crise”, comemora Mário Lourenço, proprietário 

da empresa. “Também conquistamos novos clientes em 

cidades nas quais não tínhamos contato. Desde a primeira 

veiculação, recebemos várias ligações de clientes de toda 

região dos Campos Gerais, solicitando visitas e orçamen-

tos”, diz ele. 

A Marinho Pré-Moldados tornou-se cliente da RPC em 

setembro do ano passado. Os resultados foram tão bons 

que Mário já garantiu a sua presença na emissora até o 

fi nal de 2016. Ele veicula atualmente uma campanha insti-

tucional, apresentando seus produtos e serviços, com foco 

no agronegócio. O planejamento de mídia contempla pro-

gramas direcionados a públicos ligados ao agronegócio, 

indústria e construção. Por conta do bom desempenho da 

empresa no trimestre fi nal de 2015, a Marinho Pré-Molda-

dos encerrou o ano com crescimento acima de anos ante-

riores. “Estamos trabalhando para continuar expandindo a 

empresa e vamos aumentar nossos investimentos na RPC, 

devido à grande importância para os negócios”, diz Mário.

Ele iniciou a sua trajetória profi ssional há 23 anos, tra-

balhando como vendedor em uma empresa de pré-mol-

dados. Hoje, é um empresário de referência na região dos 

Campos Gerais em construções de pré-moldados, princi-

palmente no agronegócio.

COM TODA A VERBA NA GLOBO,
ANUNCIANTE CONSEGUE 
EXPANSÃO DE VENDAS DE 35%
Resultado veio logo nos primeiros três meses da campanha, que visou consumidores
dos segmentos do agronegócio, indústria e construção

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARANÁ

MARINHO PRÉ-MOLDADOS

“Conquistamos novos
clientes em regiões nas quais 
não tínhamos contato”
Mário, da Marinho Pré-Moldados

ESTRATÉGIA

SETOR Construção

OBJETIVO Consolidar marca e conquistar consumidores

MERCADO Ponta Grossa, Castro e região dos Campos 

Gerais

SOLUÇÃO Publicidade 100% na Globo

RESULTADO Crescimento de 35% nas vendas
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“Desde que iniciamos, há 35 anos, os negócios da famí-

lia, sempre anunciamos nossos empreendimentos dando 

preferência para a TV”, conta Pablo Daví, diretor da Cons-

trutora e Incorporadora Nostra Casa. “Meu pai dizia: quem 

não é visto, não é lembrado. Por isso, deveríamos sempre 

estar na vitrine.” Ele confessa que houve uma fase em que 

não concordava totalmente com essa ideia, pois achava 

que o investimento em publicidade era superior aos demais 

da empresa. “Depois, percebi que o investimento revertia 

em vendas e no sucesso dos empreendimentos”, diz ele. 

Visando atingir todos os 86 municípios do oeste de San-

ta Catarina, a Nostra Casa assina o patrocínio do Jornal 

do Almoço, para divulgar o lançamento de um empreendi-

mento e, ao mesmo tempo, consolidar a marca da empre-

sa. A WG é a agência de publicidade parceira. “Utilizar o 

Jornal do Almoço é tirar proveito da sua grande relevância 

na região para fazer o reforço de marca do empreendimen-

to, tornando-o visível em toda a abrangência da RBS TV, 

criando oportunidades na captação de prospects e forma-

lizando a venda de unidades”, diz Pablo. Sua empresa tam-

bém veicula comerciais em outros horários na RBS TV. O 

ator Carlos Casagrande é quem divulga o empreendimento 

denominado IL Centenário, para marcar o centenário da 

cidade de Chapecó.

A Nostra Casa possui um bom histórico com a RBS 

TV. “Todos os nossos empreendimentos foram viabilizados 

através da TV”, diz Pablo, que, num momento de crise, 

decidiu ousar, aumentando seus investimentos em publici-

dade para o lançamento do IL Centenário. Ele já esperava 

bons resultados, mas afi rma ter sido surpreendido: em seis 

meses, já comercializou metade das unidades e atribui à 

campanha boa parte do mérito pelo bom desempenho das 

vendas. “Fiquei muito feliz e percebei que a TV foi o meio 

mais forte para atingir o nosso púlico-alvo.”

Desde sua fundação, em 1980, o grupo Nostra Casa 

segue crescendo junto com os clientes, construindo so-

nhos e concretizando projetos. Já são mais de mil unidades 

entregues em mais de 40 empreendimentos.

INCORPORADORA SEMPRE 
ACREDITOU NA FORÇA DA TV 
PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTOS
Anunciante investe na RBS TV para atingir todos os municípios do oeste
de Santa Catarina

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

SANTA CATARINA 

NOSTRA CASA

ESTRATÉGIA

SETOR Imóveis

OBJETIVO Fortalecer marca e divulgar lançamento

MERCADO Oeste de Santa Catarina

SOLUÇÃO Patrocínio do Jornal do Almoço e mídia na 

programação

RESULTADO Metade das unidades vendida em seis meses

“Meu pai dizia: quem não 
é visto, não é lembrado”
Pablo, da Nostra Casa
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A Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da Re-

gião Sul - Coopar concentrou a totalidade da sua verba 

publicitária na programação da Globo para lançar no mer-

cado de Pelotas e região o Leite UHT Pomerano Integral e 

Desnatado. Os resultados foram fulminantes, como explica 

Amilton Strelow, gerente geral da cooperativa: “O lote inicial 

do produto que era para durar 90 dias, foi comercializado 

em 45 dias, um retorno extremamente além das expecta-

tivas”.

Amilton explica que a Pomerano Alimentos possui vá-

rios produtos no seu mix, todos derivados do leite e com 

uma excelente percepção de qualidade pelo público-alvo. 

“A marca Pomerano é conhecida no mercado local, e com 

o lançamento do leite integral e desnatado pretende abrir 

mercado e expandir a linha”, diz Amilton. A solução de co-

municação, defi nida a partir da parceria com a agência BLB 

Negócios, foi valer-se da força da marca e de seu mix para 

comunicar o lançamento do produto, apresentando o leite 

e suas qualidades. Também foi destacado o fato de se tra-

tar de uma marca local. O fi lme de 15 segundos foi inserido 

nos intervalos do Bom Dia Praça, Praça TV 1ª e 2ª Edições, 

Bem Estar, Vídeo Show, Novela III, Estrelas, The Voice Kids 

e Fantástico. 

A Coopar tem duas fábricas de laticínios, ambas no 

município de São Lourenço do Sul. A unidade mais nova 

conta com tecnologia e maquinário importado da Itália. Os 

produtos Pomerano são distribuídos para mais de 80 mu-

nicípios, inclusive no Rio de Janeiro. Atualmente a Coopar 

conta com 3.500 famílias associadas e mais de 250 funcio-

nários diretos.

LANÇAMENTO DE LEITE COM
MÍDIA 100% GLOBO ESGOTA
ESTOQUES EM METADE DO TEMPO
Anunciante destacou o fato de ser uma marca local

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RIO GRANDE DO SUL

COOPAR 

ESTRATÉGIA

SETOR Alimentação

OBJETIVO Lançar produto

MERCADO Pelotas e região

SOLUÇÃO Mídia 100% Globo

RESULTADO Estoque esgotado em metade do tempo 

previsto 

Resultado da 
campanha na 
RBS TV superou 
as expectativas 
do anunciante

Amilton, da Coopar 
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Com campanhas institucionais o ano todo direcionadas 

às classes ABC e com verba publicitária 100% concentra-

da na programação da Globo, o Capobianco Spa visa tor-

nar a sua marca mais conhecida, conquistar clientes e ser 

reconhecida no mercado, informam Gustavo Capobianco e 

Érika Ariás Capobianco, sócios-proprietários da empresa. 

“Nossos fi lmes têm como função divulgar e enfatizar que 

a beleza é para todos, além de associar a marca Capo-

bianco Spa a saúde, bem-estar e beleza”, explicam eles. A 

Dezesseis Publicidade e Propaganda é a agência parceira 

do anunciante.

“Depois que a campanha foi ao ar pela RPC, tivemos 

resultados surpreendentes”, dizem. “A marca tornou-se 

muito conhecida em toda a área de cobertura da RPC e 

observamos crescimento de 40% em alguns serviços e tra-

tamentos de estética oferecidos na clínica.” Em função dos 

bons resultados, o Grupo Capobianco está planejando ex-

pandir suas estruturas de clínica de cirurgia plástica e spas 

já em 2016 para atender a grande demanda e aproveitar as 

oportunidades do mercado.

Gustavo e Érika abriram sua clínica em 2011 e a primeira 

sede do Spa em 2013, ambas no centro de Foz do Iguaçu. 

Em meados de 2014, foi inaugurada a segunda sede do 

Spa na região da Vila A, na mesma cidade.

VERBA PUBLICITÁRIA 100% 
GLOBO PARA DIVUGAR SERVIÇOS 
E TRATAMENTOS ESTÉTICOS
Spa tornou-se reconhecido em toda a área de cobertura da RPC Foz de Iguaçu.
Alguns serviços tiveram crescimento de 40%

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARANÁ

CAPOBIANCO SPA

ESTRATÉGIA

SETOR Saúde

OBJETIVO Divulgar marca e atrair clientes

MERCADO Foz do Iguaçu e região

SOLUÇÃO Mídia 100% na Globo

RESULTADO Marca tornou-se reconhecida; alguns serviços 

cresceram 40%

“Depois que a campanha foi ao ar pela 
RPC, tivemos resultados surpreendentes”
Gustavo e Érika, do Capobianco Spa
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Michael Cantos da Silva, proprietário do Supermercado 

Popular, tinha objetivos claros ao decidir investir em publi-

cidade na programação da Globo: “Queria atingir o maior 

número possível de pessoas em um curto espaço de tem-

po, para aumentar as vendas e potencializar o crescimento 

da empresa. Além disso, com a ação, queria conquistar a 

condição de referência em produtos de qualidade a preços 

populares.”

Ele já havia defi nido sua preferência por veicular as men-

sagens do Supermercado Popular em programas da Globo 

de maior audiência, daí a seleção da Novela III e do Mais 

Você no planejamento de mídia. 

A campanha, criada pela Quadra Propaganda, desta-

cou a alta qualidade dos produtos do estabelecimento e os 

preços acessíveis oferecidos, resumido no slogan “qualida-

de superior por preço popular”. Usando as cores da marca 

do anunciante (azul, vermelho e branco), os fi lmes apos-

taram no dinamismo e na clareza. Foram produzidas três 

variações, de acordo com as promoções oferecidas: Dia da 

Horta, Dia da Carne e ofertas de fi m de semana. 

Segundo Michael, os resultados podem ser defi nidos 

como impressionantes. “Já nas primeiras semanas da 

campanha, o fl uxo de pessoas na loja superou nossas ex-

pectativas e as vendas aumentaram 50%”, comemora ele. 

Ainda segundo Michael, os clientes fi cavam esperando o 

fi lme de ofertas do dia seguinte, e o Supermercado Popular 

atraiu clientes de outros bairros da cidade. “Fazer publici-

dade na TV era um sonho antigo”, diz. “Sempre acreditei 

na efi ciência do meio, principalmente pela rápida visibilida-

de que a TV gera e, também, pela grande abrangência de 

pessoas impactadas.” Segundo ele, isso cria uma relação 

de confi ança entre o cliente e o mercado, pois o anúncio na 

Globo gera credibilidade e seriedade. 

Devido ao sucesso alcançado, o supermercado já está 

sendo ampliado. “Precisamos de mais espaço para melhor 

atender nossos clientes. Cada vez temos mais fi las e fl uxo 

de pessoas circulando dentro da loja, já nos tornamos refe-

rência de qualidade de produtos aliado a preços populares, 

fi cando entre os principais supermercados da cidade de 

Bagé”, destaca Michael.

Inicialmente um mercado de bairro, o Supermercado 

Popular completou dez anos de atuação em março deste 

ano. A mudança de endereço para uma loja mais ampla 

foi uma das principais razões do investimento publicitário 

em TV. 

VENDAS DE SUPERMERCADO
CRESCERAM 50% COM MÍDIA 
NA NOVELA III E MAIS VOCÊ
Campanha destacou qualidade dos produtos oferecidos associada a preços baixos

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RIO GRANDE DO SUL

SUPERMERCADO POPULAR 

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercado

OBJETIVO Alavancar vendas e o crescimento da empresa 

MERCADO Bagé

SOLUÇÃO Mídia na Novela III e Mais Você 

RESULTADO Vendas saltaram 50%

“Sempre 
acreditei na 
efi ciência 
do meio, 
principalmente 
pela rápida 
visibilidade que 
a TV gera” Michael com Carolina Romano da Silva, 

também proprietária do Supermercado 
Popular
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O objetivo era ambicioso: tornar-se líder na venda de 

pneus e o maior revendedor Pirelli de Santa Catarina, além 

de destacar-se na área de serviços automotivos e revisão 

veicular. Foi com esses propósitos em mente que Cláu-

dio Manoel Martins, supervisor comercial do grupo Fredy 

Pneus, procurou a RBS TV.

A solução encontrada foi concentrar investimentos no 

patrocínio do Globo Esporte e em projetos especiais volta-

dos para a comunidade, mais inserções na programação, 

em especial entre segunda e quinta-feira, reposicionando a 

marca no mercado e reduzindo a percepção de que a Fre-

dy só oferecia pneus. Para tanto, os fi lmes destacaram a 

necessidade de se revisar o carro antes de viajar, além das 

muitas vantagens em realizar essa revisão na Fredy Pneus.

O resultado foi um crescimento de vendas de 30%, in-

forma Cláudio. Além disso, a marca tornou-se líder de pes-

quisas na internet na região em que atua. Dessa forma, foi 

possível se aproximar do público e apresentar toda a gama 

de produtos e serviços disponíveis nas lojas. “A sinergia 

com a RBS TV e nossa agência possibilitou o alcance de 

resultados diferenciados para a marca”, diz Cláudio. “Os 

resultados foram bem acima da média em um ano de recuo 

do mercado como um todo.”

A Fredy Pneus tem sede em Joinville e fi liais em São 

Bento do Sul, Itajaí, São José e Balneário Camboriú. Seu 

processo de expansão começou em 1992, após a empresa 

ter surgido como prestadora de serviços em borracharia, 

tornando-se depois um auto center. Hoje é a maior reven-

dedora Pirelli de Santa Catarina e está entre as melhores do 

segmento do estado.

AUTO CENTER REPOSICIONA 
MARCA COM MÍDIA E PATROCÍNIO 
NA PROGRAMAÇÃO DA GLOBO
Anunciante também registrou crescimento de 30% nas vendas,
atingindo seus objetivos de liderança no segmento

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

SANTA CATARINA

FREDY PNEUS

“Os resultados 
foram bem 
acima da 
média em um 
ano de recuo 
do mercado 
como um 
todo”

Cláudio, da Fredy Pneus

ESTRATÉGIA

SETOR Serviços automotivos

OBJETIVO Tornar-se líder na venda de pneus

MERCADO Joinville e Blumenau

SOLUÇÃO Patrocínio e mídia na RBS TV

RESULTADO Crescimento de 30% nas vendas
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A Cotripal investiu na programação local da RBS TV 

para divulgar uma imagem de marca que se identifi ca 

com as pessoas e como fator de convergência e desen-

volvimento mútuo, correspondendo assim à sua nature-

za cooperativista, explica seu gerente de comunicação e 

marketing, Marco André Regis. “Nossa parceria se dá na 

programação local, que se coloca como meio de comuni-

cação da comunidade, servindo como catalisador da iden-

tidade local”, diz ele.

A Cotripal está no ar o ano todo na programação da 

Globo. Suas campanhas enfatizam mensagens como 

“Juntos somos mais” e “A cooperativa da nossa região”. A 

última campanha, durante o verão 2015/16, se deu em for-

mato de programetes “Caminhos do campo”. A cada quin-

zena, um programete foi exibido em linguagem jornalística, 

mostrando cada fase do desenvolvimento da lavoura de 

soja, desde o planejamento, passando pelo manejo, co-

lheita, armazenagem e, por fi m, comercialização. O objetivo 

foi demonstrar o papel da cooperativa e sua importância 

junto ao produtor, buscando estimulá-lo a fazer negócios. 

“A equipe comercial da RBS TV tem se mostrado importan-

te parceira no planejamento e elaboração de campanhas. 

Isso se torna extremamente relevante na relação e busca 

de resultados”, diz Marco.

Embora a safra ainda não tenha sido colhida, ele esti-

ma um aumento em torno de 20% de produção recebida 

nos armazéns. Incluindo os demais investimentos que faz 

na RBS TV, a cooperativa vem observando também cres-

cimento de vendas de produtos promocionais, construção 

de imagem institucional e mobilização em projetos sociais. 

“Precisamos estimular novos negócios para compensar o 

momento crítico”, diz Marco, justifi cando a continuidade 

dos investimentos em publicidade.

Fundada em 1957 por 29 agricultores, a Cotripal abran-

ge parte da região noroeste gaúcha e é cliente da RBS TV 

há cerca de 20 anos. A relação evoluiu, sobretudo nos últi-

mos 12 anos, quando criou sua própria agência de comu-

nicação social. A cooperativa atua no setor primário com 

armazenagem, benefi ciamento e comércio de grãos, no 

varejo com rede supermercadista, postos de combustível, 

lojas de departamentos, material de construção, insumos, 

peças e implementos agrícolas, autocentro, farmácia com 

laboratório de manipulação e indústria de produção animal 

com fábrica de rações e frigorífi co.

PROGRAMETES DE COOPERATIVA
ESTIMULAM AGRONEGÓCIO 
E RENDEM BONS RESULTADOS
Entidade concentra suas campanhas publicitárias nos intervalos
da programação local da RBS TV

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RIO GRANDE DO SUL

COTRIPAL

ESTRATÉGIA

SETOR Agronegócio

OBJETIVO Fortalecer marca

MERCADO Cruz Alta

SOLUÇÃO Mídia na programação local

RESULTADO Expansão dos negócios

“Precisamos estimular 
novos negócios para 
compensar o momento 
crítico”

Marco, da Cotripal
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Uma campanha em forma de teaser veiculada na última 

semana de 2015 pela Nichele Materiais para Construção 

propunha que os consumidores não comprassem mate-

riais de construção até 4 de janeiro e prometia uma surpre-

sa. Nessa data, a empresa retornou às atividades normais, 

oferecendo um megassaldão, denominado “Torra-Torra”, 

em todas as lojas da rede. 

A estratégia, concebida em parceria com a agência de 

publicidade BBCOM e que teve a maior parte da verba pu-

blicitária investida na programação da Globo, revelou-se um 

sucesso desde o princípio. “Durante o período do teaser, 

houve grande visitação ao nosso site, assim como nas re-

des sociais”, informa Cristiano Nichele, diretor comercial da 

Nichele Materiais de Construção, “e na manhã do dia 4 de 

janeiro já havia clientes na porta das lojas antes do horário 

da abertura”. No geral, a campanha resultou num aumento 

de 15% nas vendas em comparação com o ano anterior. 

NA RPC, os fi lmes de 15 e 30 segundos da Nichele foram 

veiculados em programas com perfi l de público das classes 

BC, de ambos os sexos, com 25 anos e mais.

A Nichele foi fundada em 1976, no bairro do Xaxim, 

em Curitiba, onde dois irmãos, Rosaldo e Jamir Nichele, 

começaram um depósito de materiais de construção. Ao 

longo dos anos, acompanhando o crescimento da cidade 

e com muito trabalho familiar, a Nichele cresceu. Atual-

mente, são quatro lojas: Xaxim, Pinheirinho, Fazenda Rio 

Grande e Pinhais.

CAMPANHA COM USO DE TEASERS
AJUDA O CRESCIMENTO DE 
VENDAS DA ORDEM DE 15%
Na data prometida, clientes chegaram às lojas antes mesmo da abertura das portas

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARANÁ

NICHELE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

“Durante o período
do teaser, houve grande 
visitação ao nosso site”

Cristiano, da Nichele

ESTRATÉGIA

SETOR Materiais de construção

OBJETIVO Divulgar promoção de vendas

MERCADO Curitiba e região

SOLUÇÃO Mídia na RPC visando classes BC

RESULTADO Vendas cresceram 15%
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RIO GRANDE DO SUL

A alta dos combustíveis despertou a atenção de William 

Voigt Carvalho e Vanessa Pinto Carvalho, diretores da Moto 

Jeans Guanabara, para uma oportunidade de alavancar as 

vendas de motocicletas, percebendo que seu produto é 

altamente signifi cativo nesse momento de adversidade da 

economia. 

Em parceria com a agência de publicidade Comuni-

ck, William e Vanessa criaram uma campanha cuja verba 

de mídia foi 100% reservada à programação da RBS TV. 

“Por conta do momento de adversidade política e social, 

o mercado estava muito retraído. Procuramos com nossa 

campanha atrair um novo público ainda não usuário de 

motos, buscando sensibilizá-lo para a economia e pra-

ticidade desse meio de locomoção”, explica William. As 

mensagens da Moto Jeans Guanabara foram inseridas em 

uma programação equilibrada, voltada para os telejornais 

e oportunidades que foram surgindo na grade de progra-

mação. 

Segundo William e Vanessa, os resultados obtidos com 

a veiculação na RBS TV foram satisfatórios e foi positivo 

o impacto gerado sobre a marca da empresa. “Investindo 

exclusivamente na emissora, sem utilizar outros veículos de 

comunicação para divulgar nossos produtos, a campanha 

trouxe aumento de fl uxo na loja e crescimento das vendas”, 

comemoram.

“Quando queremos resultados rápidos e aumento de 

fl uxo imediato, direcionamos nossa verba para a RBS TV. 

É muito claro para nós o retorno nas vendas”, informa 

William. “A imagem da Globo e da RBS TV é muito boa no 

Rio Grande do Sul, transmitindo aos clientes seriedade e 

fortalecendo a marca dos anunciantes.”

“QUANDO QUEREMOS RESULTADOS 
RÁPIDOS, DIRECIONAMOS 
NOSSA VERBA PARA A RBS TV”
Campanha chamou a atenção de não usuários para as muitas vantagens das motos
como meio de transporte

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MOTO JEANS GUANABARA

“Investindo exclusivamente na RBS TV, 
a campanha trouxe aumento de fl uxo 
na loja e crescimento das vendas”
William e Vanessa, da Moto Jeans Guanabara

ESTRATÉGIA

SETOR Revenda de motos

OBJETIVO Atrair consumidores

MERCADO Rio Grande e região

SOLUÇÃO Mídia 100% RBS TV

RESULTADO Mais fl uxo nas lojas e vendas
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Fundada em junho de 2014 na cidade de Santa Rosa, 

a Risky Rabisky ganha mercado na região de cobertura da 

RBS TV Santa Rosa. Segundo o proprietário da empresa, 

Christian Damke, as campanhas veiculadas na emissora 

visam fortalecer sua marca e aumentar o fl uxo de clientes. 

Por isso apostou na TV, primeiramente com uma campa-

nha no Natal de 2014, com bons resultados. 

Já em 2015, investiu em uma campanha promocional 

de volta às aulas, percebendo a procura dos produtos 

anunciados na TV pelos clientes. Com o fl uxo de clientes 

aumentando na empresa, optou por um novo fi lme para 

anunciar outros produtos da loja. “Atraímos até consumi-

dores de cidades vizinhas”, comemora Christian.

Sua agência de publicidade, a GH, propôs uma cam-

panha institucional para fi xação de marca, com uma abor-

dagem emocional, de forma a atrair a atenção e persuadir 

o público consumidor em datas comemorativas. Também 

criou uma campanha promocional para fi delização e ativa-

ção de compras de produtos da empresa. Encontro, Nove-

las II e III e The Voice, além da programação local da RBS 

TV, como Jornal do Almoço e Mistura foram os programas 

selecionados no planejamento de mídia da campanha. 

“Nossa estratégia de comunicação passa por uma 

campanha promocional em datas específi cas, com o ob-

jetivo de fortalecer a marca, para construir uma identidade 

mais forte, a fi m de se destacar no mercado e bloquear a 

concorrência. Também foi utilizada de uma campanha pro-

mocional com ofertas de produtos, como estratégia para 

aumentar e chamar novos clientes para loja”, explica Chris-

tian. Ele registra retorno imediato e aumento no fl uxo de 

consumidores nas unidades. “O intuito de anunciar na TV 

é de exposição e participação de mercado, aproveitando 

que a Globo é líder absoluta em audiência, e meu objetivo 

é tornar a empresa conhecida no mercado.”

CAMPANHAS NA GLOBO ATRAEM
MAIS CONSUMIDORES E AJUDAM 
A FORTALECER MARCA
Anunciante combina inserções locais em programação nacional
e local para divulgar as suas campanhas

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RIO GRANDE DO SUL

RISKY RABISKY

“Atraímos até consumidores 
de cidades vizinhas”
Christian, da Risky Rabisky

ESTRATÉGIA

SETOR Bazar e papelaria

OBJETIVO Fixar a marca e atrair clientes

MERCADO Santa Rosa e região

SOLUÇÃO Campanhas institucionais na RBS TV

RESULTADO Mais público nas lojas e fortalecimento da 

marca
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Paraná

Ao procurar pelo atendimento da RPC em março de 

2015, Edson Ayres da Silva, diretor-geral da Faculdade Cam-

po Real, tinha em mente ampliar a visibilidade da marca da 

instituição de ensino, levando ao público informações sobre 

responsabilidade social e a sua importância para Guarapuava 

e demais cidades da região. “Realizamos diversas atividades 

sociais ao longo dos anos e isso fez com que a comunidade 

reconhecesse a Faculdade Campo Real como uma empresa 

sólida e responsável”, conta Edson. “Desejávamos, porém, 

que mais gente tomasse conhecimento disso. A publicidade 

ajudou a mostrar a todos as nossas preocupações na forma-

ção de indivíduos socialmente responsáveis.”

A campanha foi criada no formato de testemunhal de 

professores e acadêmicos e inserida na grade da RPC. 

“Isso nos trouxe segurança ao anunciar, pois foi possível 

visualizar estatisticamente o público que seria impactado”, 

explica Edson. “Pudemos observar que a comunidade se 

orgulha de ter a Faculdade como uma instituição guara-

puavana e que o desenvolvimento propiciado gera confi an-

ça e reconhecimento da sociedade”, informa Edson. “Os 

acadêmicos e professores que participaram se sentiram ho-

menageados, pois foram porta-vozes de uma empresa que 

se orgulha de seus alunos, colaboradores e professores.”

A história da Faculdade Campo Real começa em outu-

bro de 2000, com a implantação da Faculdade de Direito 

de Guarapuava. No ano seguinte, a instituição partiu para 

um projeto mais ousado, afi nado com sua proposta educa-

cional. A presença de profi ssionais e educadores qualifi ca-

dos e da infraestrutura adequada permitiu o fortalecimento 

de sua inserção no universo acadêmico.

Atualmente a Faculdade Campo Real conta com os se-

guintes cursos de graduação: Direito, Administração, Publi-

cidade e Propaganda, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, 

Biomedicina, Engenharia de Produção e Engenharia Agro-

nômica, todos devidamente reconhecidos, e ainda Medi-

cina Veterinária, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, devidamente 

autorizados ou em trâmite para reconhecimento. No ano de 

2015, a Faculdade Campo Real recebeu autorização gover-

namental para implantação do curso de Medicina, estando 

no aguardo da portaria ministerial para o seu funcionamento.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
DIVULGA AÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL PARA FIXAR SUA MARCA
Campanha veiculada na RPC teve testemunhais de professores e
acadêmicos e foi bem recebida pela população 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

FACULDADE CAMPO REAL

“A publicidade ajudou a mostrar a todos 
as nossas preocupações na formação de 
indivíduos socialmente responsáveis”
Edson, da Faculdade Campo Real

ESTRATÉGIA

SETOR Ensino universitário

OBJETIVO Reforçar visibilidade da marca

MERCADO Guarapuava e região

SOLUÇÃO Mídia na RPC

RESULTADO Reconhecimento pela população
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O objetivo da Guarezi Materiais de Construção era ala-

vancar seu volume de vendas. Para tanto, toda a sua verba 

publicitária foi confi ada à RBS TV, onde foi veiculada uma 

campanha criada pela Origem Comunicação com foco em 

vendas e no fortalecimento da marca da empresa.

Os fi lmes da Guarezi foram inseridos nos intervalos do 

Bom Dia Brasil, Bom Dia Santa Catarina e Jornal do Almo-

ço, selecionados devido ao perfi l da audiência, como expli-

ca Jorge Rechia Guarezi, diretor da empresa. A campanha 

contemplou duas versões promocionais de fi lmes de 15 

segundos. Cada um deles ofertava dois produtos em pro-

moção na loja, sempre utilizando-os como foco principal, 

usando linguagem clara e direta.

Jorge comemora os bons resultados, a começar por um 

crescimento de 45% no volume total de vendas, quando 

comparado aos meses anteriores. Itens divulgados nos co-

merciais tiveram crescimento de vendas ainda mais altos. 

“Os resultados superaram as nossas expectativas”, diz. 

“Entendemos que, para alcançar esses números, foi funda-

mental anunciar na RBS TV.” 

A Guarezi Materiais de Construção foi fundada em maio 

de 1981, contando com três funcionários e uma caminho-

nete para efetuar as entregas. Os primeiros clientes da 

empresa foram mutuários de dois conjuntos habitacionais 

próximos à loja. Hoje, é uma das mais conceituadas em-

presas da Grande Florianópolis e dispõe de uma frota de 

caminhões e máquinas que agilizam as entregas.

MÍDIA EM TELEJORNAIS MATINAIS
ALAVANCAM AS VENDAS DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Bons resultados alcançados pela campanha começam por uma elevação de 45% 
nas vendas totais da anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

SANTA CATARINA 

GUAREZI

ESTRATÉGIA

SETOR Materiais de construção

OBJETIVO Alavancar vendas

MERCADO Grande Florianópolis

SOLUÇÃO Mídia em telejornais matinais 

RESULTADO Crescimento de 45% nas vendas

“Os resultados superaram 
as nossas expectativas”

Jorge, da Guarezi Materiais de Construção
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Em dezembro, o PAM Saúde queria ampliar o núme-

ro de clientes para seu plano empresarial nas cidades 

de Maringá e demais, onde tem fi liais. “Nosso desafi o 

era tanto maior pelo fato de nunca termos promovido 

campanhas de vendas no último mês do ano”, explica o 

dr. Paulo Lima, presidente do PAM Saúde.

Para tanto, criou uma campanha publicitária agres-

siva, tendo como mote “Presente de Natal do PamNo-

el”. Toda a verba publicitária para TV da anunciante foi 

reservada para a Globo, com inserções nos intervalos 

do Bom Dia Brasil, Mais Você, Bem Estar, Paraná TV

1ª Edição, Vídeo Show, linha de novelas, Jornal Nacio-

nal, The Voice, Jornal da Globo, Caldeirão do Huck e 

Fantástico. A Hey Ho! Propaganda é a agência parceira 

da PAM Saúde.

“O resultado da campanha superou as expectativas, e 

dezembro de 2015 tornou-se o melhor mês do Pam Saú-

de, com um crescimento de mais 30% nas vendas se com-

parado a 2014”, comemora o dr. Paulo. “O número de mi-

croempresários que aderiram ao plano foi surpreendente. 

Até então, muitos acreditavam não se enquadrar no plano 

de saúde empresarial por terem um número reduzido de 

funcionários.” 

O sucesso, segundo ele, foi produto de objetivos claros 

e do desenvolvimento de uma estratégia de como alcançá-

los, sempre com foco no público-alvo. Estudos apontaram 

necessidades e desejos, bem como o comportamento de 

mercado. A partir dessas análises, identifi cou-se qual pro-

duto iria se encaixar melhor no mercado e em que época 

ele seria mais facilmente comercializado.

EMPRESA COMEMORA
CRESCIMENTO DE 30% NA VENDA
DE PLANOS DE SAÚDE
Toda a verba publicitária para TV da anunciante foi reservada para a
programação da Globo

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARANÁ 

PAM SAÚDE

ESTRATÉGIA

SETOR Saúde

OBJETIVO Atrair clientes para plano empresarial

MERCADO Maringá, Campo Mourão, Ubiratã, Cascavel 

e regiões

SOLUÇÃO Mídia concentrada na RPC

RESULTADO Crescimento das vendas de 30%

“O número de 
microempresários que 
aderiram ao plano foi 
surpreendente”
Dr. Paulo, do PAM Saúde
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A Rede Super visava manter a capilaridade da sua pro-

moção de ofertas – algo fundamental no segmento super-

mercadista – e, ao mesmo tempo, construir campanhas 

que pudessem consolidar sua marca e aproximá-la das co-

munidades em que atua, como explica Ibanez Bertagnolli, 

presidente da empresa.

Com esse objetivo em mente, a agência de publicidade 

Advertência elaborou um planejamento que envolvia inves-

timentos em ações relacionadas às datas de apelo comuni-

tário e conscientização sobre temas relacionados à saúde, 

bem como ampliação da exposição da marca junto à pro-

gramação da Globo, patrocinando, por exemplo, o Jornal 

Hoje. A Rede Super também adquiriu a Cota de Participa-

ção no Futebol 2015 e 2016, utilizando-se dessa exposição 

para trabalhar o posicionamento de marca. Praticamente 

toda a sua verba publicitária foi reservada à RBS TV.

Os resultados são comemorados por Ibanez: no ano 

passado, a Rede Super atingiu um crescimento de aproxi-

madamente 20% em seu faturamento em relação a 2014. 

“Além disso, tornamos nossa marca mais empática, o que 

gerou uma reciprocidade muito maior junto aos consumi-

dores. Creditamos às campanhas elaboradas e veiculadas 

via Globo essa alavancagem tão expressiva”, diz ele.

Estar sempre perto do consumidor, oferecendo produ-

tos que satisfazem a sua necessidade com ótimos preços. 

Focados nesse objetivo, 12 empresários de Santa Maria, 

representando 22 supermercados, uniram forças, e em 

outubro de 1996 nasceu a Rede Super, a primeira rede 

de supermercados independentes do Brasil. Com uma es-

tratégia de marketing focada na satisfação do cliente e na 

divulgação intensiva da sua marca e produtos em oferta, a 

Rede Super obteve a aceitação dessa proposta inovadora 

pela comunidade. Hoje, está presente em mais de 30 mu-

nicípios e conta com 60 supermercados gerando mais de 

10 mil empregos diretos e indiretos.

MÍDIA E PATROCÍNIO NA GLOBO 
RENDE A SUPERMERCADO
CRESCIMENTO DE VENDAS DE 20%
Anunciante combina mídia na programação da Globo ao patrocínio
do Jornal Hoje e Cota de Participação no Futebol

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RIO GRANDE DO SUL

REDE SUPER

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercado

OBJETIVO Consolidar marca e divulgar promoções

MERCADO Regiões de Santa Maria e Santa Cruz do Sul

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo

RESULTADO Faturamento cresceu 20%Praticamente toda a verba publicitária
da anunciante foi reservada à RBS TV
Ibanez, da Rede Super
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Desenvolvida entre dezembro e janeiro, a campanha da 

Ótica São José surgiu de uma preocupação da marca com 

a saúde infantil, como explica Simone Becket Canto, admi-

nistradora da empresa. “Constatamos que hoje em dia os 

óculos escuros infantis são pouco utilizados. Aproveitamos 

o verão e criamos uma estratégia de, nesse período, cha-

mar a atenção dos pais sobre a importância de proteger 

os olhos dos fi lhos dos raios solares”, explica ela. Como 

vantagem adicional, a Ótica São José conseguiu atrair um 

público com quem não estava acostumada a falar – as 

crianças. 

Para atingir os propósitos da campanha, toda a verba 

publicitária da anunciante foi reservada para a RBS TV, 

com inserções em programas matinais como Bom Dia Pra-

ça, Mais Você, Bem Estar e Encontro. Nessa faixa horária 

atinge-se um grande contingente de consumidores com 35 

anos e mais de idade, público-alvo da Ótica São José.

Os resultados são festejados por Simone: as vendas de 

óculos para o público infantil foram multiplicadas por dez. 

Outro ganho observado foi na imagem da marca, o que ge-

rou vendas também para adultos. “Por registros na hora da 

venda, clientes afi rmavam e demonstravam que estavam 

seguros da escolha da marca para a compra não só dos 

óculos de seus fi lhos, mas de seus próprios”, diz.

Simone conta que a empresa tinha buscado outras mí-

dias, como jornal, porque achava caro anunciar em TV, até 

que, percebendo o baixo retorno de outros meios, decidiu 

voltar à RBS TV e obteve um resultado que surpreendeu.

A primeira loja da Ótica São José data de 1969, nome 

escolhido em homenagem à cidade da sua fundação. Em 

1972, a empresa chegou ao Rio Grande do Sul. O trabalho 

do jovem empresário Júlio Cesar Santini Canto resultou, 

em 1985, na instalação do primeiro laboratório computa-

dorizado com máquinas pneumáticas e gerador CNC de 

curvas oftálmicas de alta precisão.

CAMPANHA 100% RBS TV 
DIVULGA CUIDADOS E MULTIPLICA
POR DEZ VENDAS DE ÓCULOS
Mensagens da anunciante foram veiculadas em programação matinal da Globo

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RIO GRANDE DO SUL

ÓTICA SÃO JOSÉ

ESTRATÉGIA

SETOR Ótica

OBJETIVO Divulgar cuidados com os olhos de crianças

MERCADO Grande Porto Alegre

SOLUÇÃO Mídia 100% Globo

RESULTADO Vendas no segmento multiplicadas por dez

Campanha também 
infl uenciou 
positivamente a 
venda de óculos 
para adultos

Júlio Cesar, da Óticas São José
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O Beal foi fundado em Cascavel em 1972 por Severino e 

Lídia Beal e sempre acreditou na TV com veículo de mídia, 

em especial na RPC, onde concentra a maior parte da sua 

verba publicitária. A parceria teve início em 1994, quando a 

empresa abriu sua segunda loja em Cascavel; hoje, já são 

cinco as lojas na cidade. “Em época de crise, o consumidor 

busca a melhor opção, o quesito preço sendo priorizado. 

O Beal precisava informar aos seus clientes e aos poten-

ciais consumidores a qualidade em toda linha de produtos, 

especialmente perecíveis e açougue, e o melhor preço nos 

itens da cesta básica”, explica Rubens Beal, diretor comer-

cial da empresa. 

O supermercado criou campanhas específi cas para 

cada dia da semana, como a promoção “Segunda e terça 

têm carne”, direcionada ao açougue, panifi cadora, fi ambre-

ria, frios e lácteos, e a “Quarta e quinta têm feira”, pioneira 

na região, oferecendo hortifrútis com qualidade superior e 

preços atrativos. Nos fi nais de semana, juntamente com as 

ofertas próprias para o período, passou a oferecer cortes 

de costela bovina com preço abaixo dos concorrentes. No 

domingo, oferece produtos diferenciados com preços es-

peciais.

São quatro fi lmes diferentes por semana, o ano inteiro, 

mostrando a promoção do dia e destacando a qualidade 

com menor preço. Os programas escolhidos levam em 

conta a afi nidade com os públicos consumidores, pois em 

Cascavel o Beal atende a todas as classes sociais. Junto 

com os comerciais de ofertas, foram produzidos e veicula-

dos testemunhais de clientes. A NTV Propaganda é a agên-

cia responsável pela conta do supermercado.

“Com isso, o fl uxo de clientes aumentou e as vendas 

superaram as expectativas, crescendo semana a semana”, 

comemora Rubens. “As ações e as campanhas se mostra-

ram efi cazes. Os clientes passaram a ter novas oportunida-

des de compra, aumentando o fl uxo diário e as vendas em 

todas as lojas. Com isso, fechamos o ano com substancial 

aumento real nas vendas.”

O ANO TODO NO AR PELA RPC 
PARA DIVULGAR PROMOÇÕES E
ATRAIR CADA VEZ MAIS CLIENTES
Supermercado criou diferentes campanhas segundo os dias da semana,
destacando qualidade e preços

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARANÁ

BEAL

Rubens, do Beal

“O fl uxo de clientes 
aumentou e as vendas 
superaram as expectativas”

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercado

OBJETIVO Divulgar promoções

MERCADO Cascavel e região

SOLUÇÃO Mídia o ano todo na RPC

RESULTADO Aumento substancial das vendas
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Com três concessionárias em Santa Catarina, o Grupo 

Uvel sempre desenvolve campanhas de vendas visando as 

regiões em que atua – Joinville, Florianópolis e Blumenau –, 

contando com publicidade nas emissoras da RBS TV. 

A grade de programação é selecionada de acordo com 

horários, CPM e perfi s de telespectadores, em correspon-

dência aos targets visados, como explica Luiz Homero Za-

ninotto Junior, sócio-diretor da Uvel Comercial de Veículos. 

“Em nossas campanhas, procuramos sempre fugir do ób-

vio, não mostrando somente o produto à venda, mas sim 

trabalhando com diferenciais da concessionária, além de 

focar no atendimento aos clientes”, explica ele. A Raffcom 

é a agência de publicidade que atende a conta da Uvel.

Luiz Homero comemora os bons resultados: “Com o 

aumento dos nossos investimentos na RBS TV, a Uvel é 

hoje líder em participação de mercado em Santa Catarina 

e eleita a melhor concessionária Chevrolet do Brasil. A RBS 

TV ajuda, e muito, nos resultados de plantão de vendas 

nos fi ns de semana”, diz ele. “Uma campanha publicitária 

sempre tem mais peso quando se usa a TV como um dos 

meios.”

O Grupo Uvel está presente nos três estados do Sul, 

com sete concessionárias. Todas elas são consideradas 

Classe A pela montadora, sendo que Brusque/Tijucas, Pe-

lotas e Umuarama, pelo segundo ano consecutivo, tiveram 

nota máxima na avaliação feita pela General Motors.

CONCESSIONÁRIA DESTACA SEUS
DIFERENCIAIS EM CAMPANHAS
CONCENTRADAS NA GLOBO
Ações têm por objetivo o aumento de vendas e a participação
de mercado no segmento

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

SANTA CATARINA

UVEL

“A RBS TV ajuda, e muito, nos 
resultados de plantão de vendas 
nos fi ns de semana”
Luiz Homero, da Uvel

ESTRATÉGIA

SETOR Revenda automotiva

OBJETIVO Alavancar vendas

MERCADO Joinville, Florianópolis e Blumenau

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo

RESULTADO Empresa é líder de mercado
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Cliente da RBS TV há mais de dez anos, a Unimed Vales 

do Taquari e Rio Pardo desenvolve campanhas publicitá-

rias sempre visando fortalecer a sua marca, tirando proveito 

de uma mídia de grande penetração e abrangência, como 

explica Danielle Harth, coordenadora de marketing da em-

presa. “Para a Unimed, a TV é uma ferramenta estratégica, 

que auxilia no alcance das metas de vendas e de fortale-

cimento de marca”, diz ela. A cooperativa identifi cou que, 

quando suas campanhas têm o apoio da RBS TV, há um 

retorno até 25% superior àquelas sem mídia na TV”.

“Percebemos que a TV impulsiona nossas campanhas e 

nos traz retorno em termos de ativação de contratos. A re-

levância e a credibilidade da RBS TV contribuem para tan-

to”, garante Danielle. No ano passado, a empresa realizou 

uma pesquisa de audiência entre seus clientes e confi rmou 

que a mídia mais efi ciente é a RBS TV. A pesquisa foi feita 

pela Consulting Marketing, de Porto Alegre.

Para Danielle, “o estímulo sensorial que a TV proporcio-

na é determinante para infl uenciar a lembrança de marca. 

Além disso, nenhuma outra mídia tem o mesmo potencial 

de alcance que a TV”. Os fi lmes da Unimed são criados de 

acordo com a necessidade de cada campanha – vendas, 

marca, divulgação de eventos etc. 

“Entendemos que nossas campanhas se tornam ofi ciais 

a partir da TV. O suporte das redes sociais é importante, 

mas precisamos da credibilidade da mídia tradicional para 

mostrar que a campanha realmente existe e é confi ável”, 

comenta Danielle. Ela destaca a importância de manter o 

investimento em propaganda durante a crise: “Em cenários 

de insegurança, o plano de saúde é fundamental, e acredi-

tamos que seja preciso avançar, mostrar a marca fortaleci-

da e inovar na comunicação”.

A Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, com sede em 

Lajeado, conta com 223 mil clientes, mais de 600 coopera-

dos e 500 colaboradores ativos. Com foco na prática dos 

seus diferenciais cooperativistas, busca seu fortalecimento 

por meio de estratégias de comunicação e marketing que 

permitam a mensuração de resultados. Ampliou seus in-

vestimentos na RBS TV em 2016  justamente por ter iden-

tifi cado a efetividade da mídia.

ANUNCIANTE COMPROVA RETORNO
ATÉ 25% SUPERIOR QUANDO 
CAMPANHA CONTA COM RBS TV
“O estímulo sensorial que a TV proporciona é determinante para infl uenciar
a lembrança de marca”, diz anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RIO GRANDE DO SUL

UNIMED VTRP

“Entendemos que nossas campanhas 
se tornam ofi ciais a partir da TV”
Danielle, da Unimed

ESTRATÉGIA

SETOR Saúde

OBJETIVO Fortalecer marca

MERCADO Santa Cruz do Sul e região

SOLUÇÃO Investimentos contínuos na Globo

RESULTADO Crescimento de até 25% nas vendas
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Os dois grandes players do mercado do setor de café 

na região de Londrina e Maringá pararam de anunciar, e 

o Café Mineiro aproveitou o momento para se fortalecer 

na região, concentrando a totalidade da toda a sua verba 

publicitária na programação da RPC.

Marcos Almeida e Sandro Possani, respectivamente ge-

rente geral e gerente comercial do Café Mineiro, comemo-

ram os bons resultados conquistados: “A escolha da Globo 

foi decisiva pela força, alto índice de abrangência e credibili-

dade que é passada para as marcas anunciantes. No setor 

de café na região, mesmo sendo bastante competitivo, a 

marca Café Mineiro tem sua história chamada de ‘devagar 

e comendo pelas beiradas’. Coisas de mineiro”, comen-

tam. A Schaffen Comunicação é a agência que atende a 

conta do Café Mineiro.

Ao mesmo tempo em anunciava seus produtos, a em-

presa investiu na embalagem almofada, que se tornou seu 

carro-chefe. A agregação de valor à marca rendeu novos 

pontos de vendas, na região e fora dela. Os bons resul-

tados foram conquistados, destacam Sandro e Marcos, 

apesar de a campanha na RPC ter início em um período de 

calor, quando o consumo de café é menor.

A história do Café Mineiro começou em 1972, quando 

a empresa Sacaria Mineira se instalou em Rolândia. Depois 

de 25 anos atuando no setor de sacaria para café, decidiu 

ampliar sua atuação. Foi fundada a indústria Café Mineiro, 

com torrefação, moagem e comercialização. Assim, a em-

presa foi se tornando conhecida em toda a região, motivan-

do o grupo a investir continuamente.

EMPRESA APROVEITA “SILÊNCIO” 
DOS CONCORRENTES 
PARA CRESCER NO MERCADO
“A escolha da Globo foi decisiva pela força, alto índice de abrangência
e a credibilidade que é passada para as marcas”, diz anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARANÁ

CAFÉ MINEIRO

A agregação de valor à marca rendeu 
novos pontos de vendas
Marcos e Sandro, do Café Mineiro

ESTRATÉGIA

SETOR Café

OBJETIVO Fortalecer marca

MERCADO Londrina e Maringá

SOLUÇÃO Mídia 100% na Globo

RESULTADO Mais reconhecimento da marca e pontos de 

venda
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Em janeiro de 2015, o MM Rosso iniciou seus investi-

mentos na RBS TV com fi lmes de 15 segundos, criados 

pela agência de publicidade Ranking, exibindo ofertas vá-

lidas para a semana. Como explica o diretor do supermer-

cado, Marcos Antônio Rosso, os bons resultados iniciais 

levaram a empresa, a apostar em fi lmes de 30 segundos, 

que começam com imagens de famílias reunidas, com fra-

ses que seguem a temática “Aproveite cada momento no 

MM Rosso, ser feliz é tudo de bom”. Em seguida, são exi-

bidas as ofertas da semana com seus preços e condições. 

Mais adiante, desejando ampliar a sua exposição, a em-

presa decidiu patrocinar o Mais Você, com vinhetas com a 

logomarca do MM Rosso e a frase “Economizar é sempre 

bom”. A totalidade da verba publicitária do anunciante foi 

reservada à programação da Globo.

Os resultados podem ser medidos pelas palavras de 

Marcos Antônio, que afi rma que além de vender tudo o que 

anunciaram, a marca fi cou conhecida em cidades onde 

ainda não atua. Ele acreditava que a TV era uma mídia 

cara, mas acabou se surpreendendo com os resultados 

obtidos. “Em um momento delicado, onde encontramos 

muitas notícias negativas a respeito do segmento super-

mercadista na região, conseguimos manter crescimento e 

recorde de vendas da rede nesse mesmo cenário. Após o 

início da parceria com a RBS TV sempre permanecemos 

com acréscimos de venda. O que é anunciado na RBS TV 

é sucesso em vendas”, diz Marcos.

A primeira loja do MM Rosso foi aberta em 1993 no bair-

ro Quarta Linha, em Criciúma. Hoje, o supermercado conta 

com cinco lojas (três em Criciúma, uma em Siderópolis e 

uma em Sombrio) e um centro de distribuição. A sexta loja 

da marca deve ser inaugurada ainda este ano.

“O QUE É ANUNCIADO 
NA RBS TV É SUCESSO EM VENDAS”,
DIZ ANUNCIANTE
Objetivo era mostrar a força do médio varejo ao público da região, elevando as vendas 
do supermercado e atraindo mais clientes

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

SANTA CATARINA

MM ROSSO

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercado

OBJETIVO Atrair e reter clientes

MERCADO Criciúma e região

SOLUÇÃO Mídia na programação e patrocínio do Mais 

Você

RESULTADO Vendas cresceram; marca tornou-se mais 

conhecida

“Após o início da parceria com a
RBS TV sempre permanecemos 
com acréscimos de venda”
Marcos, do MM Rosso
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“Aumentamos a venda nas lojas sem perder mercado 

numa época de prevista queda de vendas”, comemora Eli-

sandro Batistti, presidente da Rede Constru Útil. Entre o 

fi nal do ano passado e o começo deste ano, ele veiculou 

campanha publicitária com a maior parte da verba reserva-

da aos telejornais Bom Dia Brasil, Praça TV 1ª e 2ª Edições. 

“Com a mídia, houve aumento do fl uxo de clientes e tam-

bém de vendas nas 80 lojas associadas à Rede Constru 

Útil. A campanha ainda possibilitou que lojas pequenas ti-

vessem acesso a uma mídia de massa”, explica ele.

O objetivo da campanha, criada pela WG Assessoria 

em Comunicação, era fortalecer e promover a marca Rede 

Constru Útil junto aos fornecedores associados e ao con-

sumidor fi nal, incentivando-os por meio de uma premiação, 

em um momento de baixo consumo devido às incertezas 

no cenário econômico. “Buscamos uma alternativa para a 

fase, pensando nos diferentes públicos atingidos pela RBS 

TV”, diz Elisandro.

Para tanto, foi reativada a campanha Show de Prêmios, 

na qual o consumidor, a partir de determinado valor em 

compras, concorre a diversos prêmios de relevância, como 

carro, moto e televisores. 

Os resultados apareceram rápido: os cupons de sorteio 

para a promoção esgotaram dois meses antes do encerra-

mento da campanha. O número de associados passou de 

41 para 52 em apenas dois meses, e o número de pontos 

de vendas passou de 65 para 80. A campanha foi impor-

tante também para o endomarketing e para o comprometi-

mento dos funcionários, que vestiram a camisa da empre-

sa. Foi registrado um aumento de 20% no faturamento no 

centro de distribuição. “A crise fez as vendas caírem, mas 

em função da campanha o movimento nas lojas aumentou 

e as vendas foram retomadas”, diz Elisandro.

Fundada em 2004, a empresa havia passado por uma 

reestruturação, fi cando alguns anos sem investir em TV. 

Quando retomou, foi com o objetivo de fortalecer a marca 

e divulgar a promoção em abrangência regional.

CAMPANHA CONCENTRADA 
NA GLOBO REVERTE TENDÊNCIA 
DE QUEDA NAS VENDAS
Filmes foram inseridos nos telejornais Bom Dia Brasil, Praça TV 1ª e 2ª Edições.
Resultados superaram expectativas do anunciante 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RIO GRANDE DO SUL

REDE CONSTRU ÚTIL

ESTRATÉGIA

SETOR Materiais de construção

OBJETIVO Reverter tendência de queda nas vendas

MERCADO Passo Fundo, Erechim e Cruz Alta

SOLUÇÃO Mídia concentrada na RBS TV

RESULTADO Vendas cresceram

“Com a mídia, 
houve aumento do 
fl uxo de clientes e 
também de vendas”

Elisandro, da Rede Constru Útil (à direita na foto, com Elton Schimiz,
vice-presidente da empresa) 
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Anunciando sua marca e serviços há cinco anos, a Umu-

prev cultiva a credibilidade junto aos clientes ao mesmo 

tempo em que divulga um serviço diferenciado, como ex-

plica Luciano Paulo Gomes Souto, presidente da empresa. 

Inicialmente usando uma emissora local de TV e outros 

meios para veicular suas campanhas, a Umuprev foi gra-

dualmente ampliando os investimentos na RPC em que, 

hoje, aloca a maior parte da sua verba de publicidade, com 

inserções na programação e patrocínio de Campanhas de 

Vídeos e Datas Promocionais. Os fi lmes, criados pela Vi-

vência, são sempre institucionais, falando dos benefícios e 

explicando todos os serviços ofertados no plano de assis-

tência familiar.

“Ao longo dos últimos cinco anos, nossa marca está 

sendo posicionada como líder no mercado”, diz Luciano. 

“As pessoas buscam a Umuprev tendo como referência o 

que está sendo feito e os serviços oferecidos. Os clientes 

têm mais segurança na hora de comprá-los.” A empresa 

ganhou vários prêmios como marca mais lembrada e de 

qualidade de serviços.

CULTIVANDO CREDIBILIDADE 
E DIVULGANDO UM SERVIÇO 
DIFERENCIADO NA RPC
Empresa insere seus fi lmes na programação da Globo e também patrocina
Campanhas de Vídeo

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARANÁ

UMUPREV

ESTRATÉGIA

SETOR Plano de assistência familiar

OBJETIVO Conquistar credibilidade e divulgar serviço 

diferenciado

MERCADO Regiões de Umuarama e Cascavel

SOLUÇÃO Mídia e Campanhas de Vídeo na RPC

RESULTADO Liderança no segmento

“Ao longo dos últimos cinco anos,
nossa marca está sendo posicionada 
como líder no mercado”
Luciano, da Umuprev 
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RIO GRANDE DO SUL

A Via Inox divide seu planejamento de comunicação 

em quatro grandes campanhas temáticas ao longo do 

ano. Em todas elas, o cunho é promocional, com veicu-

lação em programas líderes de audiência, especialmente 

na linha de telejornais da Globo, onde concentra pratica-

mente toda a sua verba publicitária. Também Mais Você, 

Globo Esporte, Novela III e Globo Repórter são utilizados 

pela anunciante em suas campanhas, criadas pela Sagra 

Comunicação.

Em cada campanha, o objetivo é promover e incremen-

tar as vendas de um produto ou linha específi ca, como ex-

plica Karina Furlin, diretora de marketing da Via Inox. Os 

bons resultados são comemorados por ela: um crescimen-

to de 19% nas vendas. “A RBS TV é uma aliada importante 

no nosso processo de crescimento. Através dos seus ser-

viços qualifi cados, alcance mercadológico e credibilidade 

é possível manter nossa identidade de marca, informar e 

divulgar nossos produtos e diferencial, alavancando resul-

tados satisfatórios e concretos”, diz Karina.

A Via Inox é revendedora exclusiva da marca Tramontina 

e foi fundada em 2002 na cidade de Caxias do Sul. Hoje, 

conta com fi liais em Nova Petrópolis (RS), Florianópolis, 

Curitiba, Porto Alegre e Joinville, num total de nove canais 

de venda no Sul do país, além de e-commerce.

“A RBS TV É ALIADA IMPORTANTE 
NO NOSSO PROCESSO DE 
CRESCIMENTO”, DIZ ANUNCIANTE
Empresa concentra praticamente toda a sua verba publicitária na emissora,
usando linha de telejornais e outros programas

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

VIA INOX 

ESTRATÉGIA

SETOR Comércio

OBJETIVO Alavancar vendas

MERCADO Caxias, Joinville, Florianópolis e regiões

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo

RESULTADO Crescimento de 19%

“Com a RBS TV,
é possível manter 
nossa identidade 
de marca”

Karina, da Via Inox
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O Laboratório Pasteur de Análises Clínicas desejava le-

var uma mensagem institucional ao grande público, apre-

sentando ações sociais para destacar a marca no cenário 

regional e estadual, como explica o dr. Gláucio Grando 

Galli, diretor técnico administrativo da empresa.

Com este objetivo em mente e contando com a parceria 

da N’Ativa Comunicação Integrada, o Pasteur concentrou 

100% dos seus investimentos publicitários em TV na RBS 

TV, em programas como Bom Dia Praça, Bom Dia SC, 

Mais Você, Bem Estar e Jornal do Almoço. A para-atleta 

Aline Rocha é a protagonista da campanha. O comercial 

exaltava seus títulos e relacionava a trajetória da empresa 

com a história de vida da cadeirante, em franca homena-

gem aos clientes/pacientes que enfrentam e vencem todos 

os desafi os impostos pela vida.

“A campanha na RBS TV, reconhecida e acreditada no 

centro-oeste catarinense e na região Sul do Brasil, permitiu 

que a marca Pasteur passasse, em defi nitivo, a ser res-

peitada e até mesmo vista como referência no setor por 

toda audiência e em todas as comunidades onde somos 

atuantes”, comemora o dr. Gláucio.

Em 2016, o Laboratório Pasteur completa 30 anos de 

atividade e já desenvolve uma estratégia de marketing para 

comemorar a data. Mais uma vez, a RBS TV faz parte inte-

grante de todo planejamento de mídia.

CAMPANHA EM HORÁRIO
MATUTINO PARA CONSTRUIR
MARCA DO LABORATÓRIO
Empresa concentrou a totalidade dos seus investimentos publicitários em
TV na programação da Globo 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

SANTA CATARINA

LABORATÓRIO PASTEUR

ESTRATÉGIA

SETOR Saúde

OBJETIVO Construir marca

MERCADO Centro-oeste de Santa Catarina

SOLUÇÃO Mídia em programação da manhã

RESULTADO Marca reconhecida

Campanha na RBS TV tornou 
laboratório referência na região
Dr. Gláucio, do Laboratório Pasteur
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Há 30 anos, o empresário Ernando Cidade Severo, junto 

com a esposa, Vera Severo, começaram a trabalhar com 

produtos veterinários num espaço de 25 metros quadra-

dos. A divulgação se dava de porta em porta, o próprio Er-

nando oferecendo seus serviços aos pecuaristas da região. 

Hoje, a Cidade Representações conta com área de mais 

de 650 metros quadrados e aposta no bom atendimento 

totalmente personalizado. Esses e outros diferenciais são 

destacados por campanhas publicitárias que têm como 

objetivo atingir o público-alvo da empresa, reforçar a marca 

institucionalmente e buscar novos mercados.

Como parceira de mídia, a Cidade Representações es-

colheu a RBS TV, onde fi ca no ar o ano todo, com inser-

ções em toda a programação e apoio a eventos da região 

e ações de mídia em datas especiais, como o Natal. As 

campanhas têm caráter institucional, destacando a varie-

dade de produtos e serviços oferecidos. “Anunciar se tor-

nou vital para os negócios”, diz Ernando. “Em momentos 

de economia fraca, reduzo a publicidade em outros meios 

para concentrá-los na TV. “Eu demoraria muitos anos para 

chegar ao número de pessoas que a TV alcança em 30 

segundos”, diz ele.

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
VETERINÁRIOS DIVULGA 
SEUS SERVIÇOS NA GLOBO
“Eu demoraria muitos anos para chegar ao número de pessoas que a TV alcança
em 30 segundos”, diz anunciante

CIDADE REPRESENTAÇÕES

ESTRATÉGIA

SETOR Produtos e serviços veterinários

OBJETIVO Divulgar produtos e serviços

MERCADO Uruguaiana

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo

RESULTADO Negócios se multiplicaram

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

“Anunciar se tornou 
vital para os negócios”
Ernando, da Cidade Representações
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Anunciante da Globo há 15 anos, a Rommanel ousou ao 

investir em ações de merchandising em duas Novelas III se-

guidas. “Queríamos aumentar o brand awareness da nossa 

marca, fazendo-a reconhecida por consumidores em todo 

o país”, explica Fabiana de A. Martins Catenacci, gerente 

de marketing da Rommanel. “Entendemos ser necessário 

continuar com ações diferenciadas e de alto impacto.” A 

intenção era promover a diversidade de modelos de joias 

folheadas. 

A empresa já havia feito uma ação de merchandising 

com excelentes resultados na novela Império, complemen-

tada com ações na Globo.com e licenciamento.

Por isso, a proposta de continuar com merchandising 

na Novela III foi bem recebida. As ações tiveram desdobra-

mento na Globo.com, onde o telespectador podia escolher 

a joia que determinada personagem iria usar, enquanto o 

licenciamento da coleção colocava ao alcance do público 

aquilo que via na Globo. 

“Em Babilônia, destacamos o ato de presentear e desen-

volvemos um pingente em formato de estrela-do-mar que 

a personagem de Camila Pitanga recebia do namorado e 

que, no decorrer da trama, era roubado e depois recupe-

rado. Com o licenciamento, lançamos a Coleção Babilônia, 

fazendo com que o projeto fosse muito mais real e em 360°. 

Já em A Regra do Jogo, tínhamos duas premissas: ‘vestir’ a 

personagem de Giovanna Antonelli com as joias da marca e 

criar uma história envolvendo a própria Rommanel, usando 

a personagem de Fernanda Sousa, uma modelo que dese-

java fazer uma campanha publicitária para a marca.” 

Fabiana comemora os resultados. “A repercussão foi 

instantânea. As pessoas reconheciam a marca e os pro-

dutos como ‘as joias da novela’, fazendo uma associação 

imediata”, diz ela. “O consumidor gosta da combinação fi c-

ção-realidade. O pingente foi muito procurado por homens 

para presentear suas namoradas ou esposas. Além disso, 

todos os produtos eram procurados nas lojas. No caso de A 

Regra do Jogo, alguns produtos viraram hit da moda, como 

a pulseira de mão, as coleiras e os anéis duplos. A Romma-

nel acabou se benefi ciando tanto pela imagem reconhecida 

como também como empresa lançadora de moda.”

OUSADIA PREMIADA COM AÇÕES
DE MERCHANDISING SEGUIDAS
NAS NOVELAS III DA GLOBO
Empresa expôs seus produtos em Babilônia e em A Regra de Jogo, 
usando também a Globo.com e licenciamento de marca

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PERNAMBUCO

ROMMANEL

ESTRATÉGIA

SETOR Joias

OBJETIVO Fortalecer marca

MERCADO Todo o país

SOLUÇÃO Ações de merchandising na Novela III

RESULTADO Repercussão instantânea

“O consumidor gosta da 
combinação fi cção-realidade”

Fabiana, da Rommanel



66 No 614   JUNHO/2016

A Matiz Cores e Tintas precisava de um rápido retorno 

aos seus investimentos publicitários. Por isso, Carlos Al-

berto Pereira, diretor comercial e de marketing da empresa, 

optou por reservar a maior parte da sua verba publicitária 

para a programação da Globo, onde assinou os patrocínios 

do Bom Dia Praça e de projetos especiais, como o Festa 

do Interior, Alafolia, Aniversário de Feira de Santana e Quin-

ta na Praça, complementados por mídia na programação, 

combinando fi lmes promocionais e institucionais. 

O objetivo da Matiz era consolidar sua marca junto aos 

consumidores e, consequentemente, incrementar vendas e 

facilitar a expansão da empresa, conquistando novos mer-

cados. A Ativa Comunicação & Propaganda é a agência 

parceira da Matiz.

O resultado da ação correspondeu às expectativas, 

com rapidez e assertividade de comunicação. Pesquisas 

apontam a Matiz como a mais lembrada do segmento, au-

mentando consideravelmente as suas vendas e expandin-

do a sua atuação, saltando de três para dez lojas e tornan-

do-se um dos dez maiores clientes em pedidos da Suvinil 

no país e o primeiro do Norte-Nordeste. “Na comunicação, 

o importante é o telespectador e o mercado perceberem a 

forma como o bom trabalho é feito na empresa, a sensa-

ção, o amor, o relacionamento, o carinho, o atendimento e, 

principalmente, a preocupação com o cliente”, diz Carlos 

Alberto. “Nossa relação com a TV sempre foi de respeito, 

confi ança, percepção de qualidade do produto e atendi-

mento profi ssional ao longo do tempo. O padrão de atua-

ção e confi abilidade não muda.”

A Matiz Cores e Tintas atua em Feira de Santana, Catu, 

Alagoinhas e Cruz das Almas. Também possui operações 

em Salvador e Lauro de Freitas. Emprega cerca de 130 

pessoas.

PATROCÍNIOS E MÍDIA NA 
TV SUBAÉ E TV BAHIA GERARAM 
RESPOSTAS RÁPIDAS E ASSERTIVAS
Anunciante assina os patrocínios do Bom Dia Praça e projetos especiais

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

BAHIA

MATIZ CORES E TINTAS

ESTRATÉGIA

SETOR Tintas

OBJETIVO Fortalecer marca e alavancar vendas

MERCADO Feira de Santana e Salvador

SOLUÇÃO Patrocínio e mídia na Globo

RESULTADO Rápidos e assertivos

“Nossa relação com a TV sempre 
foi de respeito, confi ança, percepção 
de qualidade do produto e 
atendimento profi ssional”
Carlos Alberto, da Matiz Cores e Tintas
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A verba disponível para investimento em publicidade da 

Jelta Veículos – Fiat era baixa, mas exigia um alto impac-

to. A solução encontrada pela anunciante foi concentrar a 

totalidade da sua verba publicitária na TV Mirante, com um 

plano de mídia contemplando fi lmes promocionais e institu-

cionais nos programas de alta audiência de todas as faixas 

horárias, como explica Francisco das Chagas Vasconcelos 

Filho, gerente de vendas da concessionária. 

Os resultados vieram como esperado, com um cresci-

mento de 30% nas vendas de carros zero quilômetro. “Já 

após as primeiras veiculações notamos um aumento nas 

vendas, os telefones não paravam de tocar, e com o lança-

mento de novos modelos, todo o estoque foi vendido antes 

do previsto”, comemora Francisco.

A concessionária Jelta Veículos, representante da Fiat 

em Caxias, na região dos Cocais, está há 18 anos no mer-

cado e há três iniciou seus investimentos na TV Mirante, em 

busca de maior alcance nos municípios da região e capta-

ção de novos clientes. “Anunciamos na Globo porque ela 

é líder em audiência”, diz Francisco. “Sua credibilidade nos 

garante o retorno que desejamos para nosso cliente. Anun-

ciar em uma emissora como a Globo é muito importante, o 

investimento tem retorno.”

VENDAS DE AUTOS CRESCERAM 
30% COM MÍDIA TODA CONCENTRADA
NA PROGRAMAÇÃO DA TV MIRANTE
Anunciante tinha verba limitada e precisava de resultados rápidos. Todo o estoque 
foi vendido antes do previsto

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MARANHÃO

JELTA – FIAT

ESTRATÉGIA

SETOR Revenda automotiva

OBJETIVO Atingir toda a região e atrair clientes

MERCADO Região dos Cocais

SOLUÇÃO Verba 100% na Globo

RESULTADO Vendas cresceram 30%

“Todo o estoque foi vendido 
antes do previsto”
Francisco, da Jelta Veículos – Fiat
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Ao anunciar o “Carnatal” na programação da Inter TV 

Cabugi, Roberto Bezerra, diretor da Destaque Promoções, 

buscou qualifi car o seu evento – o mais importante da em-

presa e considerado o maior carnaval fora de época do 

país, com atrações como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, 

Wesley Safadão e Léo Santana. “O que está na tela da Glo-

bo é sinônimo de qualidade”, diz ele.

Roberto conta que ele próprio tem essa percepção. “Ao 

ver na Globo o Lollapalooza, mesmo não conhecendo as 

atrações, sinto que o evento é de qualidade pois ganhou 

espaço na programação da emissora”, diz ele. “Essa quali-

dade não fi cou só na percepção, mas pode ser sentida na 

prática, pois a mídia na Globo abrange todo o Rio Grande 

do Norte e, aliado ao conteúdo no G1, muitos fãs da re-

gião e do mundo puderam matar a saudade do carnaval 

fora de época, além de inserir ainda mais o ‘Carnatal’ no 

rol dos grandes eventos nacionais, ajudando na busca de 

patrocinadores e, principalmente, alavancando as vendas 

de abadás.” A Executiva Propaganda é a agência parceira 

da anunciante.

A Destaque Promoções foi fundada em 1987. Em seus 

primeiros anos, funcionava como uma agência de publi-

cidade e eventos, mas logo passou a se dedicar exclusi-

vamente ao mundo do entretenimento. O “Carnatal”, que 

começou em 1991, é o produto de maior sucesso da em-

presa e já conta com 25 edições. Nesse período, a Desta-

que realizou quase 2 mil shows.

DIVULGANDO CARNAVAL FORA
DE ÉPOCA E COLHENDO BONS
RESULTADOS COM A INTER TV
“O que está na tela da Globo é sinônimo de qualidade”, diz anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RIO GRANDE DO NORTE

DESTAQUE PROMOÇÕES 

Mídia na Globo ajuda a atrair 
patrocinadores e também na 
venda de abadás
Roberto, da Destaque Promoções

ESTRATÉGIA

SETOR Shows, eventos corporativos e festivais de 

música 

OBJETIVO Divulgar evento

MERCADO Rio Grande do Norte

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Evento consolidado
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Presente no mercado de Teresina há mais de 20 anos, 

o Teresina Shopping acredita no alto poder de penetração 

da Rede Clube nos lares piauienses. “Concentramos mais 

verba onde temos um poder de audiência muito forte, que 

é o caso da Rede Clube”, diz Fernando Oliveira, superinten-

dente do Teresina Shopping.

O anunciante associou a sua marca ao pocket show 

do The Voice Brasil 2015. A ação, que aconteceu no dia 

30 de setembro, foi realizada na praça de alimentação do 

shopping com uma completa estrutura de palco, som e 

iluminação. Na ocasião, o cantor e fi nalista do The Voice 

Brasil 2014, Romero Ribeiro, cantou por cerca de uma hora 

e meia para um público de mais de 3 mil pessoas. 

“O The Voice Brasil é um programa ótimo. Tudo o que 

é feito para descoberta de novos talentos é válido. Tive-

mos uma boa supressa porque, na época, não tínha-

mos muitos recursos para investimento em publicidade, 

mas acreditamos na marca da Globo. Feita a campanha, 

a clientela respondeu bem e veio até o Teresina Shop-

ping para acompanhar o show”, conta Fernando. A Su-

cesso Publicidade é a agência parceira do anunciante.

O Teresina Shopping é destaque na cidade e é um dos 

maiores shopping centers das regiões Norte e Nordeste. O 

rápido amadurecimento do empreendimento fez com que 

os investimentos em mídia fossem constantes, e a parceria 

com a Rede Clube tem proporcionado um bom retorno. 

“O feedback é muito bom porque a gente vê o resultado 

quando anuncia na Rede Clube”, diz Fernando.

Desde que foi inaugurado, o Teresina Shopping está 

sempre presente na programação da Globo com fi lmes e 

chamadas para promoções e eventos. “Apesar do cres-

cimento das mídias sociais, a TV tem uma força muito 

grande de audiência”, diz Fernando.

O centro comercial foi pensado para corresponder ao 

crescimento de Teresina e já passou por três ampliações.

“O FEEDBACK É MUITO BOM 
PORQUE A GENTE VÊ O RESULTADO
QUANDO ANUNCIA NA REDE CLUBE”
Shopping divulga promoções e eventos na programação da Globo desde que foi aberto, 
há mais de 20 anos

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PIAUÍ

TERESINA SHOPPING

ESTRATÉGIA

SETOR Shopping center

OBJETIVO Atrair consumidores

MERCADO Teresina e Timon (MA)

SOLUÇÃO Ação no pocket show do The Voice

RESULTADO Consumidores atraídos

“Feita a campanha, 
a clientela 
respondeu bem e 
veio até o 
Teresina Shopping”

Fernando, do Teresina Shopping
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A Central de Adubos tornou-se cliente da TV São Fran-

cisco antes mesmo de iniciar as suas atividades, há seis 

anos. Veiculando na emissora um teaser, buscou despertar 

a curiosidade do telespectador, como lembra Aureliano de 

Barros Cavalcante, diretor da empresa.

Após a inauguração, a Central de Adubos seguiu di-

vulgando seus produtos na emissora, sendo a pioneira no 

Vale do São Francisco na comunicação nesse segmento 

do mercado. O objetivo, segundo Aureliano, passa pelo for-

talecimento da marca, o estreitamento das relações, a va-

lorização dos fornecedores e a divulgação de promoções e 

campanhas específi cas. “O grande impulsionador do meu 

negócio é uma estratégia assertiva na comunicação, espe-

cialmente na TV”, garante Aureliano. 

Segundo ele, os investimentos destinados à TV São 

Francisco proporcionaram crescimento nas vendas e forta-

lecimento de marca. Suas campanhas na programação da 

Globo passam por inserções nos intervalos da programa-

ção, para divulgar diferenciais, ofertas e promoções, bem 

como o patrocínio de projetos especiais e Campanhas 

de Vídeo, para agregar valor à marca. A maior parte da 

verba da anunciante é reservada à TV São Francisco. “As 

campanhas geram visibilidade no mercado e maior fl uxo 

de clientes, resultando no crescimento do faturamento e 

auxiliando na abertura de novas unidades. Quer resultado 

rápido? Anuncie em TV. O resultado aparece e é muito mais 

fácil de mensurar”, diz ele.

A Central de Adubos tem três unidades, em Juazeiro 

e Petrolina, e previsão de abertura de mais duas lojas em 

2016.

EMPRESA TORNOU-SE CLIENTE
DA TV SÃO FRANCISCO ANTES
MESMO DE ABRIR AS PORTAS
“Quer resultado rápido? Anuncie em TV. O resultado aparece e é muito mais fácil de 
mensurar”, diz anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

BAHIA 

CENTRAL DE ADUBOS

ESTRATÉGIA

SETOR Produtos agrícolas 

OBJETIVO Fortalecer marca e divulgar produtos e 

serviços

MERCADO Juazeiro e região do Vale do São Francisco

SOLUÇÃO Mídia na programação da Globo

RESULTADO Marca reconhecida na região

“As campanhas geram visibilidade no 
mercado e maior fl uxo de clientes”
Aureliano, da Central de Adubos 
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Comemorando um crescimento de vendas de 235% 

em 2015, Mariana Matos, gerente de marketing da Uni-

med Fortaleza, destaca a parceira com a TV Verdes Mares. 

“Nossa atuação junto à emissora endossa o compromisso 

da marca de cuidar da saúde das pessoas”, diz ela. Em 

2015, a Unimed assinou o patrocínio ao Campeonato Cea-

rense de Futebol. “Patrocinamos os dois maiores times do 

estado, o Ceará e o Fortaleza. Patrocinar as transmissões 

do campeonato na Globo reforça nossa associação com o 

esporte e a vida saudável, além de nos atribuir uma grande 

visibilidade”, explica ela.

Outra iniciativa da Unimed é patrocinar há mais de três 

anos o Jornal Hoje. “O telejornal passa muita credibilidade 

para nossa marca. Falamos com quem procura informação, 

um público selecionado, bem direcionado para o nosso tar-

get”, diz Mariana. Ela defi ne o posicionamento de marca 

da empresa a partir dos pilares alimentação saudável, ativi-

dade física, questão social e relacionamento, devidamente 

salientados em ações de grande destaque durante 2015, 

fi nalizando o ano com uma campanha institucional. “Para 

mostrar tudo isso e divulgar o propósito da Unimed, fi ze-

mos uma campanha de fi m de ano com uma retrospectiva. 

O grande peso de investimento da nossa campanha foi na 

TV Verdes Mares. A Globo fala com todo mundo”, garante 

Marina. A Acesso Comunicação é a agência parceira da 

Unimed Fortaleza.

PARCERIA COM A TV VERDES 
MARES AJUDA VENDAS A 
CRESCER 235% EM UM ANO
Empresa patrocina as transmissões do campeonato Cearence de Futebol

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

CEARÁ

UNIMED FORTALEZA 

ESTRATÉGIA

SETOR Plano de saúde 

OBJETIVO Posicionar marca

MERCADO Região metropolitana de Fortaleza 

SOLUÇÃO Projetos e campanhas institucionais na Globo

RESULTADO Vendas dispararam

“A Globo fala com todo mundo”
Mariana, da Unimed Fortaleza
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A Garrido é uma das farmácias de manipulação mais 

tradicionais do Brasil e, desde 1969, operava em apenas 

um ponto de venda, no centro de São Luís. Sua primeira 

fi lial veio em 2008. Nos anos seguintes, outras cinco lojas 

juntaram-se à rede.

Com as expansões em andamento, a Garrido viu que 

era o momento de anunciar e, em 2013, escolheu a TV 

Mirante como parceira para lançar uma campanha ins-

titucional para posicionar e fortalecer sua marca. A ver-

ba limitada exigia uma alternativa com baixo custo de 

produção e alto impacto. A solução foi encontrada nas 

Campanhas de Vídeo da Globo. “Direcionamos os ter-

mos mais relacionados com a marca da nossa farmácia 

de manipulação e que geraram um ótimo retorno, prin-

cipalmente no ano de 2015”, afi rma Emílio Nascimento 

Bello, diretor-geral da Garrido Manipulados & Naturais.

Toda a programação de mídia da anunciante em 2015 

foi focada na inauguração de duas lojas, em outubro. “Tra-

balhamos o ano inteiro no fortalecimento da nossa marca 

e na ampliação do relacionamento com nossos parceiros 

para que essas novas lojas fossem recebidas como dois 

presentes para a cidade”, explica Emílio. “Como resultado, 

tivemos um crescimento de dois dígitos no ano, com uma 

rápida consolidação dos novos pontos de venda.”

As Campanhas de Vídeo escolhidas foram Dia da Mu-

lher, Dia Mundial da Saúde, Dia das Mães e Dia do Médico. 

Toda a verba da anunciante reservada à TV foi investida na 

Globo. “Para nós, o atendimento e o acompanhamento da 

equipe da TV Mirante foram fundamentais para o sucesso 

das campanhas. O século XXI trouxe o reconhecimento e 

a consolidação que a marca tanto merecia. Hoje, a Garrido 

é a maior e mais admirada farmácia de manipulação do 

Maranhão”, diz Emílio.

A Garrido foi fundada em São Luís em 1919 por Antônio 

Ferreira Garrido, farmacêutico formado na primeira turma 

da Escola de Farmácia do Maranhão. Em 1967, foi vendida 

à família Bello, sendo dirigida por Antônio Ferreira Bello até 

1996. Emílio assumiu a direção da empresa em 1999.

FARMÁCIA EXPANDE VENDAS 
E REDE DE LOJAS COM 
PARCERIA COM A TV MIRANTE
Anunciante destaca qualidade do atendimento da emissora

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MARANHÃO

GARRIDO MANIPULADOS & NATURAIS

ESTRATÉGIA

SETOR Farmácia 

OBJETIVO Fortalecimento da marca

MERCADO Região metropolitana de São Luís 

SOLUÇÃO Campanhas de Vídeo da Globo

RESULTADO Crescimento de dois dígitos

“Para nós, o atendimento 
e o acompanhamento da 
equipe da TV Mirante foram 
fundamentais para o sucesso”
Emílio, da Garrido Manipulados & Naturais 
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Com forte atuação no interior da Bahia e também em 

outros seis estados do Nordeste, a Lojas Guaibim, empre-

sa do Grupo Ramiro Campelo, concentra a totalidade da 

sua verba publicitária na programação da Globo.

As campanhas da Lojas Guaibim, criadas pela Inovar, 

visam aumentar o fl uxo de clientes e alavancar o fatura-

mento com a divulgação dos seus diferenciais competitivos 

– entrega rápida, montagem grátis, parcelamento facilitado, 

além de fi nanciamento próprio através do CredGuaibim e 

fi nanciamentos mais longos, como explica Márcio Queiroz, 

diretor comercial da empresa. Os resultados alcançados 

foram muito positivos, diz ele. “Em alguns casos, esgota-

mos o estoque dos produtos divulgados.”

Fundada por Ramiro José Campelo Queiroz, a Lojas 

Guaibim iniciaram as suas atividades em 1982. Naquele 

período foi identifi cada a oportunidade de proporcionar 

acesso ao crédito às classes CD, para a compra de móveis 

e eletrodomésticos, o que garantiu o sucesso e a consoli-

dação da marca. O foco de atuação da empresa se deu a 

princípio na cidade de Valença, tendo iniciado em 1996 seu 

processo de expansão. Em 2016, a rede pretende ampliar 

seus pontos de vendas, passando de 83 para 100.

VAREJO DE ELETRODOMÉSTICOS
ATRAI CLIENTES E ALAVANCA
VENDAS COM MÍDIA 100% GLOBO
“Em alguns casos, esgotamos o estoque dos produtos divulgados”, informa anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

BAHIA 

LOJAS GUAIBIM

ESTRATÉGIA

SETOR Varejo de eletromóveis

OBJETIVO Atrair clientes e expandir vendas

MERCADO Interior da Bahia

SOLUÇÃO Publicidade 100% na Globo 

RESULTADO Mais clientes e vendas

Empresa destaca 
diferenciais 
nas campanhas 
veiculadas na 
TV Bahia

Márcio, da Lojas Guaibim 
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A Climed é uma empresa sólida e líder no segmento da 

medicina do trabalho em Açailândia e região. Há mais de 

12 anos no mercado, trabalha com credibilidade e quali-

dade no sentido de oferecer um serviço diferenciado para 

as empresas e a população da região. Os sócios, Carlos 

Roberto e Enoch Alencar, são médicos e procuram sem-

pre inovar e investir na empresa, ampliando a oferta dos 

serviços, como o Centro de Diagnóstico de Imagens, com 

tomografi a, mamografi a, raio-X digital, ultrassonografi a e 

endoscopia digestiva.

Desde 2011, a Climed anuncia na Globo para tornar 

sua marca referência no segmento médico e diagnóstico 

na região. Com as campanhas na TV Mirante, a marca 

da Climed está sempre na mídia e garantem seu posi-

cionamento no mercado. A clínica é anunciante do JMTV 

2ª Edição há cinco anos e tem alcançado o crescimento 

esperado. “Para nós, é importante investir em veículos que 

nos tragam retorno. Por isso anunciamos somente na Glo-

bo”, afi rma Patrícia Andréa Giroto Rodrigues, farmacêutica, 

bioquímica e administradora da Climed. A Primícia Comu-

nicação é a agência parceira da clínica.

Segundo Patrícia, a Climed já se tornou sinônimo de 

confi ança para médicos e pacientes. “Manter a empresa 

sólida no mercado é um desafi o”, diz ela. “Por isso, a em-

presa se preocupa em investir em gestão e comunicação 

para alavancar o crescimento. Temos o intuito de continuar 

anunciantes e segmentar mais as nossas campanhas pu-

blicitárias.”

VERBA PUBLICITÁRIA 100%
NA GLOBO PARA TORNAR
CLÍNICA REFERÊNCIA DE MERCADO
Anunciante é cliente da TV Mirante desde 2011

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MARANHÃO

CLIMED  

ESTRATÉGIA

SETOR Saúde

OBJETIVO Divulgar marca

MERCADO Açailândia e região

SOLUÇÃO Mídia e patrocínio do Praça TV 2ª Edição 

RESULTADO Empresa é referência de mercado 

“Para nós, é importante investir 
em veículos que nos tragam 
retorno. Por isso anunciamos 
somente na Globo”
Patrícia, da Climed 
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Desde a sua fundação, em 1971, o Centro Universitário 

de João Pessoa – Unipê dedica-se a encontrar soluções 

para os grandes desafi os locais e regionais, incentivar a 

consciência para o equilíbrio das relações sociais e formar 

cidadãos que façam a diferença na sociedade. A instituição 

oferece oportunidades de iniciação científi ca e prática pro-

fi ssional, ao mesmo tempo em que benefi cia a comunida-

de, com programas de assistência jurídica, de saúde, des-

porto e lazer comunitário, bem como o meio empresarial, 

principalmente nas áreas administrativa e contábil.

Considerado pelo Ministério da Educação e Cultura 

como o melhor complexo universitário privado da Paraíba 

e um dos cinco melhores das regiões Norte e Nordeste do 

país, o Unipê está no ar o ano todo pela programação da 

Globo, como explica seu diretor de gestão operacional e 

marketing, Paulo Augusto Trindade Padilha. Ele reserva 

para a emissora a maior parte da sua verba publicitária e 

tem como parceira a Sin Comunicação.

Segundo Paulo Augusto, o objetivo é aumentar a per-

cepção da marca Unipê, ao mesmo tempo em que atrai 

novos alunos. “É na TV Cabo Branco onde encontro gran-

de parte do meu público-alvo”, diz ele. A instituição de ensi-

no patrocina o Altas Horas e tem uma Cota de Participação 

no Futebol 2016, além de estar presente nos intervalos de 

diversos programas.

“Apesar do cenário econômico instável em 2015, 

nosso resultado foi positivo”, diz Paulo Augusto. “Con-

seguimos lograr êxito em nossas campanhas, em meio 

a um período em que ocorreram grandes mudanças nas 

políticas públicas, além da reformulação do programa de 

fi nanciamento estudantil, que impactaram diretamente o 

ramo educacional.”

Por isso, o Unipê não abre mão de investir em publicida-

de na TV, por conta dos resultados obtidos. “Comprovamos 

esse tipo de ação no início deste ano, em que compramos 

uma Cota de Participação no Futebol 2016. O Unipê é um 

grande formador de atletas no estado e não mede esforços 

para oferecer aos seus alunos um complexo esportivo que 

é referência na Paraíba”, diz Paulo Augusto.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
FICA NO AR O ANO TODO 
NA PROGRAMAÇÃO DA GLOBO
Além de mídia na programação, anunciante patrocina Altas Horas e Futebol 2016

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARAÍBA

UNIPÊ 

ESTRATÉGIA

SETOR Educação 

OBJETIVO Aumentar percepção de marca e atrair alunos

MERCADO João Pessoa

SOLUÇÃO Mídia o ano todo na TV Cabo Branco

RESULTADO Positivos, apesar da conjuntura

“Apesar 
do cenário 
econômico 
instável em 
2015, nosso 
resultado foi 
positivo”

Paulo Augusto, do Unipê 
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O supermercado UniCompra iniciou suas operações há 

35 anos na região agreste. Na época, tinha quatro lojas, 

em Arapiraca (a sede), Palmeira dos Índios e São Miguel 

dos Campos. A rede alagoana foi ganhando força e com-

petindo com supermercados nacionais e internacionais, até 

chegar a Maceió. 

Para crescer na capital do estado, Rusijânio Lúcio Freire, 

diretor de marketing do UniCompra, contou com parceria 

da TV Gazeta. “Queríamos dar visibilidade para a nossa 

marca. A ideia era chegar com uma imagem forte diante 

do mercado local, que não nos conhecia. E foi o que fi ze-

mos”, lembra ele. “Em pouco tempo, a rede se espalhou 

pelos bairros da capital, desde os mais populares até a orla 

e, recentemente, chegou ao shopping center considerado 

classe A na cidade”, diz ele.

“Anunciar na TV Gazeta foi fundamental para o nosso 

crescimento”, garante Rusijânio. “Aqui nós podemos mos-

trar o que temos de bom: atendimento, serviço, respeito ao 

nosso público. E sabemos que expor nossa marca na TV 

Gazeta é sinônimo de credibilidade.” 

Outro ponto pesou muito para que o supermercado 

criasse uma relação sólida com a emissora, que já dura 

vinte anos: a qualidade do atendimento comercial. “Os exe-

cutivos da TV Gazeta ‘batem tudo’, eles caminham lado a 

lado. Toda essa dedicação leva resultado aos clientes. Fize-

mos uma campanha para o aniversário de 35 anos da rede 

e anunciamos na Globo, nos horários mais apropriados ao 

nosso público, como os programas Mais Você e Encon-

tro. Esperávamos um crescimento das vendas em torno de 

12%, mas o resultado foi de 21%, quase o dobro do nosso 

planejamento inicial”, comemora Rusijânio.

Hoje, o UniCompra conta com 19 lojas espalhadas 

pelas maiores cidades alagoanas, sendo a única rede de 

grande porte genuinamente alagoana no mercado local. 

Gera no momento 2.365 empregos.

“EXPOR NOSSA MARCA NA 
TV GAZETA É SINÔNIMO DE 
CREDIBILIDADE”, DIZ ANUNCIANTE
Rede de supermercados quadruplica número de lojas e se consolida no mercado 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ALAGOAS 

UNICOMPRA 

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercado 

OBJETIVO Divulgar marca

MERCADO Alagoas

SOLUÇÃO Mídia 100% na TV Gazeta

RESULTADO Rede saltou de 4 para 19 lojas
“Anunciar na TV Gazeta foi fundamental 
para o nosso crescimento”
Rusijânio, da UniCompra 
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A Casa Sertaneja atua no mercado desde 1993. Iniciou 

com apenas dois colaboradores; hoje, são mais de 200, 

distribuídos em cinco lojas nas regiões central e sul do Ma-

ranhão, tendo se tornado referência na região.

Segundo Tibério Martins, sócio-diretor da empresa, o 

crescimento deve-se ao investimento feito em pessoas, 

variedade de produtos, grandes marcas, atendimento dife-

renciado e, principalmente, no trabalho forte desenvolvido 

em parceria com a Dvideo Propaganda para divulgar e for-

talecer a marca e também atrair mais clientes para as lojas. 

Praticamente toda a verba publicitária do anunciante foi re-

servada à TV Mirante, que, no ano passado, recebeu por 

volta de 80% do investimento em marketing da empresa. 

“Uma vez que anunciamos na Globo, o resultado da 

campanha desenvolvida é instantâneo. Recentemente, 

mudamos de endereço e passamos por reformulação da 

marca, assinando como Home Center Casa Sertaneja”, 

conta Tibério. “Anunciamos a novidade na TV Mirante, que 

temos como parceira indispensável para o crescimento e 

o fortalecimento de nossa nova marca em todo o estado. 

Anunciar na Globo é ter a certeza da visualização da sua 

mensagem”, diz ele.

Para Tibério, o cliente se sente mais seguro comprando 

em empresas que estão em evidência, que anunciam cons-

tantemente. “No caso do Home Center Casa Sertaneja, a 

maneira mais efetiva de alcançar esse objetivo é investindo 

cada vez mais nessa parceria com a Globo”, diz ele.

“UMA VEZ QUE ANUNCIAMOS NA 
GLOBO, O RESULTADO DA CAMPANHA 
DESENVOLVIDA É INSTANTÂNEO”
Para anunciante, emissora é parceira indispensável para o crescimento e o 
fortalecimento da marca

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MARANHÃO

CASA SERTANEJA

ESTRATÉGIA

SETOR Materiais de construção e decoração

OBJETIVO Otimizar vendas e fortalecer marca

MERCADO Balsas 

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo 

RESULTADO Marca reconhecida pelos consumidores

“Anunciar na Globo é 
ter a certeza da visualização 
da sua mensagem”
Tibério, da Casa Sertaneja 
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Para divulgar seus lançamentos, como um condomínio 

de alto padrão à beira do Rio São Francisco, a Sol Nas-

cente Orla intensifi cou seus investimentos em publicidade 

a partir de março de 2015, concentrando-os, em sua maior 

parte, na programação da Globo. 

Os resultados vieram rápido, como explica Márcio Tor-

quato de Siqueira e Silva, diretor administrativo da em-

presa. “Observamos de forma notória que, nos períodos 

em que nossas campanhas estavam no ar, o volume de 

clientes nos stands de vendas aumentava de forma signifi -

cativa, gerando excelentes resultados em fechamentos de 

vendas”, diz ele. “Podemos dizer que aquela famosa frase 

– ‘a propaganda é a alma do negócio’ – caiu como uma 

luva em nosso caso, pois pudemos vivenciar a exposição 

da nossa marca de forma impactante em nossa região.”

As campanhas da Sol Nascente Orla, criadas pela Enzo 

Serviço de Publicidade, foram veiculadas nos programas 

de maior audiência da TV Grande Rio, com objetivo de 

atingir o maior número possível de telespectadores. “Nos 

fi lmes, procuramos valorizar nosso produto, demonstran-

do a infraestrutura diferenciada, a excelente localização de 

condomínio, a paisagem beira-rio e, aliado a tudo isso, a 

realização do sonho dos nossos clientes de morar onde 

sempre sonharam, com um excelente custo-benefício.”

A Sol Nascente Orla foi fundada em 2014 pelos em-

preendedores Márcio e Marcelo Torquato, que decidi-

ram investir em um condomínio de luxo com infraestru-

tura arrojada e moderna, sem igual na região, na beira 

do Velho Chico.

MÍDIA CONCENTRADA NA GLOBO 
PARA VENDER CONDOMÍNIO DE
LUXO À BEIRA DO SÃO FRANCISCO
Anunciante associa aumento do fl uxo de clientes aos stands com campanhas na emissora

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PERNAMBUCO

SOL NASCENTE ORLA

ESTRATÉGIA

SETOR Imóveis

OBJETIVO Divulgar lançamentos

MERCADO Petrolina e região

SOLUÇÃO Mídia na programação a maior parte do ano

RESULTADO Mais clientes nos stands e negócios fechados

“A frase ‘a propaganda é a 
alma do negócio’ caiu como 
uma luva em nosso caso”
Márcio, da Sol Nascente Orla
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Em 2001, quando decidiu iniciar seus investimentos 

em publicidade, o Grupolira era formado por apenas duas 

empresas: a Motordiesel e a Autogiro. Desde então, conta 

João Borges Lira, diretor da empresa, foram constituídas a 

Milvolts, a Arautho, a Plugnorte e a Vediesel, o que trans-

formou a empresa na maior rede de autopeças para veí-

culos a diesel e gasolina do Maranhão. São nada menos 

do que 68 mil itens em estoque, entre peças mecânicas e 

elétricas, e uma equipe de 289 colaboradores para atender 

consumidores do sul do Maranhão e do Pará e do norte 

do Tocantins.

Segundo João, os investimentos em publicidade que, 

em sua maior parte, são confi ados à TV Mirante visam 

“manter viva na mente do consumidor a chama da ima-

gem da empresa, mostrando as políticas de vantagens 

ofertadas, objetivando motivar o mercado a consumir os 

produtos e serviços oferecidos, através de uma relação de 

ética e confi abilidade”. Suas campanhas estão presentes 

na programação da Globo o ano todo. Como resultado, o 

Grupolira ampliou seu número de empresas, gerando no-

vos empregos e expandindo a variedade de serviços. “A 

publicidade é um dos principais instrumentos para a sus-

tentação e o desenvolvimento da empresa, considerando 

que as mídias são poderosas ferramentas de comunicação 

com os mercados”, diz João. A IB Publicidade & Propagan-

da é a agência parceira do Grupolira.

EMPRESA DE AUTOPEÇAS 
VEICULA SUAS CAMPANHAS NA 
GLOBO TODOS OS DIAS NO ANO
Manter a imagem da empresa viva na mente do consumidor é o objetivo permanente

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MARANHÃO

GRUPOLIRA 

ESTRATÉGIA

SETOR Autopeças

OBJETIVO Manter viva a imagem da empresa

MERCADO Sul do Maranhão e do Pará e norte do 

Tocantins 

SOLUÇÃO Mídia o ano todo na Globo 

RESULTADO Empresa é líder de mercado

“A publicidade é 
um dos principais 
instrumentos para 
a sustentação e o 
desenvolvimento 
da empresa”

João, do Grupolira 
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Reconhecida no estado, a empresa Caju Cap realiza 

venda e sorteios de títulos de capitalização e viu na TV 

Sergipe um meio de comunicação efi caz para divulgar sua 

marca, os prêmios oferecidos e os resultados dos sorteios.

Anunciando na emissora há cinco anos, nos doze me-

ses do ano, a empresa tem retorno positivo, garante seu 

sócio-diretor executivo, Roberto Pereira Nunes. “Líder 

de audiência, a programação da Globo é própria de um 

grande veículo de comunicação, reconhecido em todo o 

mundo. Essa parceria acrescenta muito ao nosso resultado 

fi nal”, diz ele. A Nossa Agência é a parceira responsável 

pela publicidade da Caju Cap.

Ainda de acordo com Roberto, uma das metas da em-

presa era torná-la mais visível em todos os municípios ser-

gipanos, o que, informa, aconteceu com a divulgação pela 

TV Sergipe. “Podemos dizer que a TV Sergipe tem papel 

importante nas nossas vendas em todo o estado”, diz ele. 

“A TV SERGIPE TEM PAPEL 
IMPORTANTE NAS NOSSAS 
VENDAS EM TODO O ESTADO”
Empresa de títulos de capitalização está no ar o ano todo pela Globo

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

SERGIPE 

CAJU CAP

ESTRATÉGIA

SETOR Títulos de capitalização

OBJETIVO Fortalecer marca em todo o estado

MERCADO Sergipe

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Marca reconhecida no estado

Empresa queria divulgar 
sua marca e produto em todos 
os municípios do Sergipe
Roberto, do Caju Cap 
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“A TV tem características peculiares: o resultado é ins-

tantâneo, você consegue atingir a todos e agregar valor ao 

seu negócio.” Estas palavras resumem o entendimento e 

os motivos de Fábio Pereira, proprietário e diretor-geral do 

Supermercado Pereira, para investir no meio para divulgar 

sua empresa, ofertas e serviços aos consumidores.

Em sua campanha mais recente, que reservou boa parte 

da verba publicitária para inserções na programação da Glo-

bo, o Supermercado Pereira queria chamar a atenção dos 

consumidores para o seu novo site, um verdadeiro super-

mercado virtual para os consumidores de Vitória da Conquis-

ta. A Accessing Assessoria de Marketing & Comunicação, a 

agência parceira do anunciante, criou uma campanha insti-

tucional focada na nova ferramenta de vendas, sem apelo 

promocional. “Aparecer em horário nobre gerou visibilidade 

e glamour. Percebemos um aumento signifi cativo de visitas 

ao site logo após a veiculação do comercial”, diz Fábio. Sua 

empresa é anunciante da TV Sudoeste desde 2014.

A história do Supermercado Pereira começou em 1986, 

com uma pequena mercearia. Hoje, exerce um importan-

te papel na economia de Vitória da Conquista e se tornou 

marca registrada da família Pereira. Nos últimos anos, o 

supermercado ganhou um novo conceito visual, partindo 

agora para o comércio eletrônico.

SUPERMERCADO DIVULGA
COMÉRCIO ELETRÔNICO E TEM
RESULTADOS RÁPIDOS
Anunciante percebeu aumento signifi cativo de visitas ao site logo após a veiculação
do comercial

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

BAHIA 

SUPERMERCADO PEREIRA 

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercado 

OBJETIVO Fortalecer marca, alavancar vendas e divulgar 

serviço

MERCADO Vitória da Conquista e sudoeste da Bahia

SOLUÇÃO Mídia na programação 

RESULTADO Acessos ao site cresceram de imediato

“Percebemos um aumento 
signifi cativo de visitas ao site logo 
após a veiculação do comercial”
Fábio, do Supermercado Pereira, com a irmã e sócia Fabiana
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Jesimar Duarte, gerente de vendas da Newland Toyota, 

aposta no meio TV para impulsionar suas campanhas, fa-

zendo-as chegar a um grande público. E vai além: acredita 

que associar a marca às boas ações eleva o patamar de 

infl uência da empresa junto ao consumidor. “É muito impor-

tante patrocinar projetos e estar associado a momentos de 

boas experiências junto com as pessoas. Esse é o grande 

diferencial das marcas no mercado”, diz ele.

“Nossa marca é muito querida. Isso é refl exo do trabalho 

da montadora, da concessionária e de ações regulares em 

diferentes mídias. A TV Verdes Mares é líder em seu seg-

mento. Estarmos associados à liderança e chegar em mais 

casas é o nosso objetivo.”

Segundo ele, em 2015 a concessionária obteve um 

crescimento de 3% em vendas, enquanto o mercado au-

tomotivo amargou 30% de queda no mesmo período. A 

Slogan Propaganda é a agência de publicidade parceira. O 

planejamento de mídia da concessionária privilegia a pro-

gramação local da TV Verde Mares.

MÍDIA NA GLOBO AJUDA A 
NEUTRALIZAR PERDAS PESADAS 
OBSERVADAS NO SETOR
Concessionária teve crescimento de 3% enquanto mercado amargou 30% de 
queda no mesmo período

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

CEARÁ

NEWLAND TOYOTA 

ESTRATÉGIA

SETOR Revenda automotiva

OBJETIVO Posicionar marca

MERCADO Cariri e região

SOLUÇÃO Mídia em programação local

RESULTADO Vendas cresceram enquanto setor teve

perdas signifi cativas

“Estarmos associados à liderança 
da TV Verdes Mares e chegar em 
mais casas é o nosso objetivo”
Jesimar, da Newland Toyota 
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Entre maio e julho do ano passado, o Shopping Difusora 

assinou o patrocínio do São João Asa Branca, como parte 

da estratégia de branding adotada, explica Luverson Fer-

reira, empreendedor do Shopping Difusora. “Investimos a 

maior parte da nossa verba publicitária na TV Asa Branca 

para aumentar a visibilidade e fortalecer nossa posição de 

líder como principal centro de compras da região”, diz ele. 

Humanizado e refi nado, o fi lme institucional do em-

preendimento teve como objetivo reforçar a imagem de 

integração com o cotidiano dos caruaruenses. A Gênesis 

Comunicação Integrada é a agência parceira do shopping.

O Difusora está situado em um bairro que concentra 

75% da renda da população da cidade e possui um mix 

atrativo de lojas, serviços, lazer, gastronomia e eventos. 

São mais de 150 operações, divididas em vários segmen-

tos. O empreendimento é uma construção com 50 mil me-

tros quadrados em dois pavimentos. Faz parte do comple-

xo o Empresarial Difusora, com 300 salas comerciais.

SHOPPING FORTALECE MARCA 
NA REGIÃO COM PATROCÍNIO 
DO SÃO JOÃO ASA BRANCA
Ação é parte da estratégia de branding adotada pelo empreendimento

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PERNAMBUCO

SHOPPING DIFUSORA 

ESTRATÉGIA

SETOR Shopping center 

OBJETIVO Fortalecimento da marca

MERCADO Caruaru e região

SOLUÇÃO Patrocínio do São João Asa Branca 

RESULTADO Grande visibilidade e fortalecimento da marca 

“Investimos a maior parte da 
nossa verba na TV Asa Branca para 
aumentar a visibilidade e fortalecer 
nossa posição de liderança” 
Luverson, do Shopping Difusora
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Para solidifi car a sua marca no mercado de distribuição e 

atacado de cacau e também comemorar os seus 15 anos, 

a Edcau Comércio de Cacau investiu em uma campanha 

institucional que reservou para a TV Santa Cruz boa par-

te da sua verba, como explica Edilson Santos de Oliveira, 

proprietário da empresa. O fi lme, com mídia nos intervalos 

de toda a programação da Globo, transmitia credibilidade e 

confi ança, com uma apresentação institucional em come-

moração aos 15 anos da Edcau. Além de dar destaque à 

marca, divulgava endereço das fi liais e formas de contato.

Edilson comemora os bons resultados: um aumento em 

torno de 25% de fornecedores cadastrados, tanto na loja 

matriz quanto nas fi liais. “A campanha nos ajudou a tornar 

a Edcau uma referência no mercado de compra e venda 

de cacau na região”, diz. Segundo ele, o investimento na 

TV consolidou a marca Edcau, tornando-a mais conhecida 

nos mercados do sul e extremo sul da Bahia. 

Fundada em 2000, a Edcau atua de forma efetiva e res-

ponsável no mercado de compra e venda de cacau, ge-

rando emprego e renda nas cidades onde atua. Tem sede 

em Ubaitaba e conta com fi liais nas cidades de Ipiaú, Itagi, 

Itajuípe, Itapitanga e Travessão.

MÍDIA NA TV SANTA CRUZ AJUDA 
EMPRESA A SE TORNAR REFERÊNCIA 
NO MERCADO DE CACAU
Anunciante registrou aumento em torno de 25% de fornecedores cadastrados

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

BAHIA 

EDCAU 

ESTRATÉGIA

SETOR Alimentos

OBJETIVO Fortalecer marca

MERCADO Ubaitaba e região

SOLUÇÃO Mídia na TV Santa Cruz

RESULTADO Empresa se tornou referência de mercado 

Número de fornecedores 
cadastrados cresceu 25%
Edilson, da Edcau
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Ciro Azevedo, proprietário e diretor administrativo do Ví-

rus Cursinho, não poderia ser mais direto ao resumir a sua 

relação com a publicidade na Globo: “Foi o melhor negócio 

da minha vida”. 

Ele, que anunciava em diversos veículos, diz que ao in-

serir as campanhas do Vírus na programação da Inter TV 

Costa Branca teve a resposta mais impactante e imediata. 

Contando com a parceria da Bosco Comunicação e da 

Zumba Comunicação, divulgou e construiu a marca Vírus 

Cursinho em todo o interior do Rio Grande do Norte. Além 

das inserções na programação, Ciro patrocina projetos e 

programas de linha da Globo, onde concentra toda a sua 

verba publicitária em TV. 

Ele começou a anunciar na Inter TV Costa Branca des-

de que a emissora foi inaugurada, em abril de 2015. Não 

parou mais e, dados os resultados tão positivos, decidiu 

investir e anunciar também as outras empresas das quais 

é proprietário – o colégio e faculdade Mather Christi. Re-

sultado: depois de apenas dois meses no ar, ele mudou o 

posicionamento da instituição de ensino no mercado.

“FOI O MELHOR NEGÓCIO DA 
MINHA VIDA”, RESUME ANUNCIANTE 
DEPOIS DE VEICULAR NA GLOBO
Cursinho divulgou e construiu marca com mídia concentrada na Inter TV

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RIO GRANDE DO NORTE

VÍRUS CURSINHO 

ESTRATÉGIA

SETOR Educação 

OBJETIVO Fortalecer marca e atrair alunos

MERCADO Interior do estado

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo 

RESULTADO Marca reconhecida

Respostas impactantes e imediatas 
com mídia concentrada na Inter TV 
Ciro, do Vírus Cursinho
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Ricardo Masini, proprietário da Barreiras Informática, 

não tem dúvidas: investir em mídia na TV Oeste auxiliou na 

construção e propagação da marca Barreiras Informática 

ao longo dos últimos 19 anos. “As campanhas veiculadas 

na emissora possibilitam que as pessoas que moram nas 

cidades vizinhas tenham conhecimento sobre as promo-

ções, mix de produtos e que, ao vir à Barreiras ou Luís 

Eduardo Magalhães, visitem a Barreiras Informática. Isso 

aumenta o fl uxo de clientes e fortalece a marca”, garante. 

Ricardo informa que foram vários os motivos que o le-

varam a anunciar. “Em primeiro lugar, a liderança incontes-

tável da Globo. A TV Oeste se destaca pelo seu conteúdo 

local, com jornalismo e projetos voltados para a região. 

Outro ponto favorável é o fato de Barreiras ser o local de 

compras de toda a região e a TV Oeste estar presente em 

toda ela. Outras mídias não têm a mesma capilaridade, não 

conseguimos chegar a tantos lugares ao mesmo tempo.” 

“Eu acredito muito no trabalho que foi feito ao longo dos 

19 anos anunciando na TV”, diz Ricardo. “Investimos no 

institucional, o que nos proporcionou a fi xação da marca, 

que hoje tem muita força na região. Quando você anun-

cia e faz um material de qualidade, reforça o institucional, a 

marca, vende o que está anunciando e o seu mix inteiro de 

produtos. Isso ocorre quando a propaganda é bem-feita, 

quando as pessoas param para ver o fi lme. Se viu apenas 

o preço e não gravou a imagem, não se fortalece a marca, 

vende-se apenas o produto. Hoje agregamos institucional 

e promocional em um material só, por ter feito um trabalho 

forte no passado.” A Marca Studio de Criação é a agência 

parceira da anunciante. A maior parte da verba publicitária 

da empresa é reservada à Globo, com campanhas de varejo 

e institucional, em datas como Natal, Volta às Aulas, Dia das 

Mães e Dia dos Namorados. Em 2015, o foco foi para a 

campanha “O Novo”, que remetia a abertura de nova loja.

Ricardo conta que pesquisa junto aos clientes mostra 

que 70% deles indicam a TV como fonte de informação. 

“No início, conseguíamos 30% de crescimento ao ano 

anunciando na TV Oeste. A parceria com a emissora foi 

muito importante. Sem ela não teríamos crescido tanto.”

“A PARCERIA COM A TV OESTE 
FOI MUITO IMPORTANTE. SEM ELA 
NÃO TERÍAMOS CRESCIDO TANTO”
Anunciante há 19 anos, empresa combina campanhas de varejo e institucionais em datas 
comemorativas

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

BAHIA 

BARREIRAS INFORMÁTICA 

ESTRATÉGIA

SETOR Informática

OBJETIVO Fortalecer marca e divulgar produtos

MERCADO Oeste da Bahia

SOLUÇÃO Mídia na Globo 

RESULTADO Fortalecimento da marca e crescimento 

de vendas

“Outras mídias não têm a mesma 
capilaridade, não conseguimos chegar 
a tantos lugares ao mesmo tempo”
Ricardo, da Barreiras Informática
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Com o objetivo de consolidar sua marca no mercado 

e aumentar a lucratividade, a Casa da Telha está sempre 

empenhada em entender as necessidades do cliente e se 

fazer presente. A TV Mirante tem papel importante nesse 

desafi o, como explica Allyson Wenndell Mesquita dos Re-

médios, proprietário da Casa da Telha. “Anunciar na Globo 

é uma forma de apresentar novos produtos da loja e tudo o 

que for interessante para o cliente e fazer com que o fatu-

ramento possa sempre crescer”, diz ele.

A Casa da Telha utiliza mídia semanal na emissora, vei-

culando campanhas promocionais com comerciais de 15 

e 30 segundos na programação matinal da TV Mirante e 

também assinando Cota de Participação no Futebol 2016.

Desde que iniciou atividade em Santa Inês, a Casa da 

Telha é anunciante da emissora e sente que sua consolida-

ção no mercado tem relação direta com essa parceria, in-

forma Allyson. Da mesma forma, ele associa o crescimento 

nas vendas à liderança de audiência da emissora. “Hoje, a 

Casa da Telha é uma empresa de renome na cidade e em 

vários outros municípios”, diz ele.

A empresa iniciou suas atividades em 2008, sob co-

mando de Vicente de Coutinho dos Remédios, vendendo 

apenas telhas em uma pequena loja na cidade de Pinda-

ré - Mirim, interior do Maranhão. Quando seu fi lho Allyson 

Coutinho, recém-formado, assumiu o pequeno negócio do 

pai, a Casa da Telha passou a crescer mais rapidamente, 

chegando em 2012 a Santa Inês. Hoje, se tornou uma em-

presa consolidada por seu bom atendimento, melhor preço 

e a entrega mais rápida da região.

PARCERIA COM A TV MIRANTE
AJUDA LOJA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO A CRESCER
Anunciante concentra a sua verba na programação matinal da Globo e no 
patrocínio do Futebol

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MARANHÃO

CASA DA TELHA 

ESTRATÉGIA

SETOR Material de construção 

OBJETIVO Consolidar marca e aumentar rentabilidade

MERCADO Santa Inês e região 

SOLUÇÃO Mídia na TV Mirante

RESULTADO Reconhecimento da marca e crescimento 

das vendas Empresa é anunciante da Globo 
desde que chegou a Santa Inês
Allyson, da Casa da Telha 
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“Em toda campanha que fi zemos na TV Paraíba tivemos 

100% de aproveitamento e lucratividade”, garante Luciano 

Garcias Barreto, diretor da Central Pró-Concursos. “Com 

um comercial de 15 segundos, uma emissora forte como a 

TV Paraíba e uma campanha direcionada para meu públi-

co-alvo, não tenho que ter medo: tenho certeza de retorno 

garantido”, afi rma ele.

A Central Pró-Concursos anuncia o ano todo, nos in-

tervalos de programas como Bom Dia PB, Bom Dia Brasil, 

Encontro, Praça TV 1ª Edição , Globo Esporte, Jornal Hoje, 

Malhação, linha de novelas, Tela Quente e Jornal da Globo. 

Toda a verba publicitária da anunciante é reservada à Glo-

bo. A Dabliu A é a agência parceira.

“Sempre alcançamos nossos objetivos”, diz Luciano. 

“A visibilidade obtida superou nossas expectativas. Fazer 

campanha na TV Paraíba é ter um grande retorno garanti-

do. A emissora me dá o suporte que preciso para assegu-

rar que minha campanha terá sucesso.”

Fundada em 2004 em Campina Grande, a Central Pró-

-Concursos logo assumiu a liderança na cidade no seg-

mento de cursos preparatórios para concursos públicos. 

Com os bons resultados obtidos, abriu unidades em João 

Pessoa, Guarabira e Patos, pontuando, assim, as quatros 

regiões mais relevantes do estado e em pouco tempo a 

maior e melhor instituição de cursos preparatórios do es-

tado.

“A TV PARAÍBA ME DÁ O SUPORTE 
QUE PRECISO PARA ASSEGURAR 
SUCESSO ÀS MINHAS CAMPANHAS”
Empresa é líder no segmento de cursos preparatórios para concursos públicos

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARAÍBA 

CENTRAL PRÓ-CONCURSOS

ESTRATÉGIA

SETOR Educação 

OBJETIVO Fortalecer marca e atrair alunos

MERCADO Campina Grande 

SOLUÇÃO Mídia 100% Globo 

RESULTADO Instituição é líder no segmento

“Fazer campanha na TV Paraíba
é ter um grande retorno garantido”
Luciano, da Central Pró-Concursos 



89Nº 614   JUNHO/2016

CENTRO-OESTE

Mato Grosso do Sul

Emissora TV Morena Corumbá
Anunciante MS Frios

Página 92  
Emissora TV Morena Ponta Porã
Anunciante Alimentos Santa Cruz

Página 97

Emissora TV Morena Campo Grande
Anunciante Alvorada Materiais de Construção

Página 101

Mato Grosso

Emissora TV Centro América Cuiabá
Anunciante Nutrideal

Página 93  
Emissora TV Centro América Sinop
Anunciante Grupo Catatau

Página 95

Emissora TV Centro América Tangará da Serra
Anunciante Coisa Nossa

Página 100

Emissora TV Centro América Rondonópolis
Anunciante Comapa Materiais de Construção

Página 103

Goiás

Emissora Globo Brasília
Anunciante House MDF

Página 90  
Emissora TV Anhanguera Anápolis
Anunciante CDL Anápolis

Página 91

Emissora TV Anhanguera Rio Verde
Anunciante Loja do Borracheiro

Página 94

Emissora TV Anhanguera Goiânia
Anunciante Óticas Brasil

Página 96

Emissora TV Anhanguera Luziânia
Anunciante Nacional Veículos

Página 98

Emissora TV Anhanguera Itumbiara
Anunciante Rede Lucas Supermercado

Página 99

Emissora TV Anhanguera Jataí
Anunciante Supermercado Tosta

Página 102

Emissora TV Anhanguera Porangatu
Anunciante Ideal Tecidos

Página 104

Emissora TV Anhanguera Catalão
Anunciante Casa dos Vidros & Pisos

Página 105



90 No 614   JUNHO/2016

Jailson Evangelista, proprietário da House MDF, come-

mora os bons resultados obtidos com a parceria com a 

Globo Brasília, onde concentra a totalidade da sua ver-

ba publicitária. “A Globo é a referência”, diz ele. “Minhas 

vendas praticamente dobraram. No passado, anunciei em 

outras emissoras, mas não tive os mesmos resultados. A 

Globo dá muito mais credibilidade à mensagem. Se saiu 

na Globo é de confi ança.” Apesar de a House MDF ter so-

mente dois pontos de venda, após o início das veiculações 

na Globo a sua clientela se estendeu para todo o Distrito 

Federal, atraindo consumidores que vêm de longe. 

Fundada há cinco anos, a empresa comercializa MDF 

(um composto de madeira e resinas, vendido em placas) 

e produtos para marcenaria, principalmente para uso em 

mobiliário, além de portas e ferragens. Tem como públi-

co direto marceneiros e arquitetos. “Optei por anunciar 

na Globo porque meu foco é o consumidor fi nal”, explica 

Jailson. 

Ele lembra que a empresa começou a anunciar na Globo 

em 2014, em um momento de crise. “Mas eu confi ava no 

futuro. Começamos veiculando em horário matinal, madru-

gadas e também no Caldeirão do Huck. Em uma semana, 

tive resultado gigantesco. Eu tinha estoques, mas não para 

atender tanta gente. Os fornecedores, porém, ajudaram, e 

consegui atender a todos. Fiz parceria com eles, atraídos 

pelo fato de eu anunciar na Globo.” 

Na segunda campanha, Jailson optou por mostrar a 

empresa e, na terceira, divulgou uma política de preços 

muito agressiva. Tem alternado campanhas na Globo mês 

sim, mês não. Na mais recente, inseriu as mensagens da 

House MDF no DF TV 1ª e 2ª Edições e Globo Esporte. 

Jailson chama a atenção para o fato de as vendas não 

caírem nos intervalos entre as campanhas. A Brazuca Pu-

blicidade atende a conta do anunciante.

“A GLOBO DÁ MUITO MAIS 
CREDIBILIDADE À MENSAGEM”, 
DIZ ANUNCIANTE
Empresa visa chegar ao consumidor fi nal com as suas campanhas

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

BRASÍLIA

HOUSE MDF

ESTRATÉGIA

SETOR Material de marcenaria 

OBJETIVO Chegar ao consumidor fi nal

MERCADO Distrito Federal

SOLUÇÃO Mídia 100% Globo 

RESULTADO Vendas praticamente dobraram

“No passado, anunciei 
em outras emissoras, mas não 
tive os mesmos resultados”
Jailson, da House MDF
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Em agosto de 2014, para incrementar as vendas dos 

associados, lembrando os consumidores de datas come-

morativas e de apelo comercial na cidade, o CDL Anápolis 

investiu em campanhas na TV Anhanguera, rompendo um 

histórico de comunicação em mídia impressa, principal-

mente por meio de cartazes enviados aos associados.

Os bons resultados são comemorados pelo presidente 

da entidade, Wilmar Jardim de Carvalho. “As campanhas 

anunciadas alavancaram as vendas do comércio lojista da 

cidade, que avaliaram a iniciativa com bons olhos e ótimos 

resultados”, diz ele. “Com isso foi possível atingir e superar 

os objetivos institucionais e, gradativamente, alcançar me-

lhoria nos resultados internos e externos.” 

A sugestão para investir na TV partiu da Fusão Publici-

dade, a partir de pesquisas que levaram em conta a seg-

mentação e a campanha de datas comemorativa/sazonais, 

que foram veiculadas em todas as faixas horárias, tirando 

proveito da audiência qualifi cada da emissora. As Datas 

Promocionais escolhidas foram Dia dos Pais, Dia dos Na-

morados, Dia das Mães, Dia das Crianças, Outubro Rosa, 

Black Friday e Natal Magia. Todas as campanhas têm apelo 

de venda para as lojas associadas e fortalecimento da mar-

ca da instituição. Para os vídeos institucionais, a ideia foi 

envolver a sociedade junto ao CDL, tornando-a ainda mais 

presente no dia a dia da população. São elas: aniversá-

rio de Anápolis, Dia Mundial da Água, Dia do Consumidor. 

Praticamente toda a verba de publicidade para TV do anun-

ciante foi confi ada à Globo.

CDL INVESTE NA TV ANHANGUERA PARA 
PROMOVER DATAS PROMOCIONAIS
E COLHE BONS RESULTADOS
“As campanhas anunciadas alavancaram as vendas do comércio lojista da cidade”, 
diz anunciante 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

GOIÁS

CDL ANÁPOLIS 

ESTRATÉGIA

SETOR Entidade de classe 

OBJETIVO Incrementar vendas para associados

MERCADO Anápolis e região 

SOLUÇÃO Mídia concentrada na TV Anhanguera

RESULTADO Objetivos superados

Campanhas destacando datas 
relevantes para o comércio foram 
veiculadas em todas as faixas horárias
Wilmar, do CDL Anápolis 
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Para divulgar inicialmente a chegada a Corumbá da MS 

Frios e, numa segunda etapa, fortalecer a marca e divul-

gar a sua linha de produtos, Walmir de Almeida Teixeira, 

proprietário da empresa, tomou uma decisão simples e di-

reta: concentrou a totalidade da sua verba publicitária na 

TV Morena. 

A parceria com a emissora começou em 2011 e segue 

forte, com comerciais de ofertas semanais utilizando pro-

gramação da grade matinal e noturna da Globo. “O movi-

mento na loja aumenta signifi cativamente quando ocorre-

ram as chamadas com ofertas às terças e quintas-feiras. 

Com a Globo, nosso fl uxo de venda é bem maior – chega 

a 20% a mais do que nos outros dias da semana”, come-

mora Walmir. 

Por conta dos bons resultados, a MS Frios tem um 

novo desafi o pela frente: expandir a loja que, embora com 

seguidas expansões, já não comporta o movimento, mes-

mo porque Walmir planeja veicular as suas mensagens em 

mais dois dias da semana.

“COM A TV MORENA, NOSSO 
FLUXO DE VENDA É BEM MAIOR”,
INFORMA ANUNCIANTE
Empresa veicula suas mensagens toda a semana, pela manhã e à noite

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MATO GROSSO DO SUL

MS FRIOS

Aumento das vendas 
chega a 20% com mídia 
concentrada na Globo

ESTRATÉGIA

SETOR Alimentos 

OBJETIVO Divulgar nova empresa 

MERCADO Corumbá 

SOLUÇÃO Publicidade 100% na Globo 

RESULTADO Crescimento acelerado
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César Augusto Ferraz Barreto de Matos resume a mis-

são da Nutrideal: “Ser a empresa de nutrição animal que 

viabiliza o sucesso da pecuária nacional, com inovação 

tecnológica e excelência”. Sócio da empresa, ele anuncia 

na Globo desde 2011 e colhe bons resultados: a marca da 

Nutrideal é hoje reconhecida pelo mercado.

César Augusto destaca o bom atendimento recebido. 

“A TV Centro América proporcionou oportunidades e even-

tos diferenciados, que atingem um grande público, e isso 

permitiu à marca maior aproximação com as pessoas, aju-

dando a gerar reconhecimento”, diz ele. “O atendimento é 

sempre muito próximo.”

Inicialmente, as campanhas da Nutrideal eram aquelas 

típicas de varejo. Com a experiência adquirida, a partir de 

2013 buscou-se uma nova abordagem para estabelecer um 

vínculo maior com o produtor rural. “As mensagens passa-

ram a ter maior relevância para o público-alvo”, explica Cé-

sar Augusto. “Foram feitos anúncios mostrando a realidade 

do campo e que a Nutrideal conhece essa realidade, que 

somos um grupo de pessoas que conhece o mercado e 

que está ao lado do produtor. Nossos anúncios ganharam 

espontaneamente as redes sociais. Foi o que conseguimos 

atingir de melhor na propaganda. Nenhuma empresa do 

ramo fazia campanhas assim. Em menos de um mês, nossa 

maior concorrente começou a fazer. Depois outras fi zeram 

também, falando do orgulho de ser pecuarista, com textos 

bastante parecidos com os nossos.”

O retorno aos investimentos foram aparecendo, com 

crescimento em torno de 25% ao ano, mantendo, em 2016, 

uma perspectiva agressiva de crescimento. “Quando a em-

presa se estruturou e começou a anunciar na TV, os empre-

sários passaram a nos ver de forma diferente”. A publicidade 

ajudou a fi xar a nossa marca no mercado. Começamos a 

cruzar com pessoas conhecidas na rua e elas associavam o 

nome Nutrideal ao comercial que viram na TV Centro Améri-

ca, o que mostra que existe aí uma diferença.”

A Nutrideal iniciou as suas atividades em 2000, a partir 

do trabalho de Thales José Borges Fagundes. César Au-

gusto juntou-se à empresa em 2008. Hoje, conta com fi liais 

em Alta Floresta, Juína, Rondonópolis e Novo Progresso. 

Neste ano, está prevista a inauguração da loja em Cáceres.

UMA ABORDAGEM DIFERENTE
PARA POSICIONAR A MISSÃO DA 
EMPRESA JUNTO AO PRODUTOR
Anunciante destaca qualidade do atendimento da TV Centro América

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MATO GROSSO 

NUTRIDEAL

“As mensagens passaram a ter maior 
relevância para o público-alvo”
César Augusto, da Nutrideal

ESTRATÉGIA

SETOR Nutrição animal 

OBJETIVO Divulgar missão da empresa 

MERCADO Mato Grosso

SOLUÇÃO Mídia na TV Centro América

RESULTADO Reconhecimento da marca
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Em maio de 1993, Sérgio Luiz dos Santos percebeu a 

carência no interior de Goiás de materiais para borracharia 

e câmara de ar para pneus de automóveis, motocicletas e 

tratores. Em agosto do mesmo ano, ele e o irmão, Carlos 

Alencar dos Santos, resolveram trabalhar juntos, colocan-

do em prática um antigo sonho de ter uma empresa fami-

liar. O foco: produtos para borracheiros. Surge, então, em 

Goiânia, a Loja do Borracheiro. Com a adesão ao negócio 

de Júnior César dos Santos e Cristina Janeth dos Santos, 

os negócios foram alavancados; cresceu o número de lo-

jas, produtos e serviços oferecidos.

Hoje, a Loja do Borracheiro possui mais de cem fun-

cionários em 15 lojas, em Goiás, Mato Grosso, Tocantins 

e Pará. Ao anunciar na Globo, a empresa tinha como prin-

cipal objetivo o crescimento nas vendas em um período 

determinado ano. A verba foi 100% confi ada à TV Anhan-

guera, os fi lmes sendo veiculados nos períodos matutino 

e vespertino, em sua maioria durante telejornais. A Play 

Publicidade & Eventos é a agência parceira da anuncian-

te, como informa Júlio César de Lima, diretor regional em 

Goiás da Loja do Borracheiro.

Os resultados vieram antes mesmo do término da cam-

panha que a princípio seria veiculada apenas na praça de 

Rio Verde e por 30 dias. Como o objetivo alcançado, a mí-

dia foi renovada e se estendeu para as emissoras de Aná-

polis, Catalão e Jataí. “Em Rio Verde, onde tudo começou, 

o crescimento nas vendas desde o início da primeira cam-

panha é de 37%”, comemora Júlio César. Suas campanhas 

são mensais, com inserções dia sim, dia não. A empresa 

planeja, agora, divulgar seus produtos e serviços também 

em Goiânia.

ANUNCIANTE CONCENTRA 
100% DA SUA VERBA NA GLOBO, 
EM ESPECIAL EM TELEJORNAIS
Empresa contabiliza crescimento de 37% nas vendas desde o início das campanhas

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

GOIÁS

LOJA DO BORRACHEIRO

Anunciante concentrou suas mensagens 
nos intervalos de telejornais
Júlio César, da Loja do Borracheiro

ESTRATÉGIA

SETOR Pneus e câmaras de ar 

OBJETIVO Alavancar vendas

MERCADO Rio Verde e região 

SOLUÇÃO Mídia 100% Globo 

RESULTADO Crescimento de 37% nas vendas
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Ao constatar o crescimento vertiginoso de Sinop – a ci-

dade chegou a crescer 12% ao ano –, Emerson Teixeira, 

sócio-proprietário do Grupo Catatau, percebeu a necessi-

dade de não ser apenas “mais uma loja de venda de car-

ros”, mas sim “A loja de venda de carros”.

A partir daí ele desenvolveu um bom planejamento de 

trabalho associado a uma estratégia de publicidade que, 

tendo a TV Centro América como parceira principal, fi xou 

a marca da empresa, colocando-a em evidência no mer-

cado. A Cap Comunicação é a agência responsável pela 

criação dos anúncios que, com uma linguagem clara e ob-

jetiva, destacam os diferenciais da empresa. “A seriedade 

no trabalho que realiza na revenda de usados e na ven-

da dos novos, como Concessionária Lifan Motors dentro 

do Grupo Catatau, foi e ainda é a base da plataforma de 

comunicação da empresa. E é através dessa seriedade 

que ela trabalha seus comerciais para informar e divulgar 

à população sinopense que está no mercado para fi car”, 

informa Emerson. 

Os resultados têm sido muito satisfatórios. “A Catatau 

Veículos é referência de mercado local, sendo a mais forte 

no quesito venda de usados/seminovos e líder nacional na 

venda de carros novos da marca Lifan Motors”, diz. De acor-

do com Emerson, a visibilidade da marca alcançada com 

comerciais na programação da TV Centro América contri-

buiu em muito para chegar a esse resultado. “Os resultados 

foram tão satisfatórios que, no ano passado, começamos a 

veicular também comerciais da Catatau Empreendimentos 

Imobiliários, mais um segmento de atuação do Grupo que 

começa a apostar sua mídia nas programações Globo.”

O Grupo Catatau começou a anunciar na emissora em 

2006 e produz ao menos uma campanha a cada mês, de 

janeiro a dezembro. Emerson faz questão de destacar a 

qualidade do atendimento da emissora. “Eles sabem do 

que precisamos e sabem trabalhar junto com a agência”, 

diz ele. “Isso tem proporcionado essa longa relação harmo-

niosa de trabalho.”

Original de Fátima do Sul, Emerson chegou a Sinop em 

1991. Em 2003 associou-se a uma empresa que, em 2006, 

tornou-se a Catatau Veículos. Hoje o Grupo atua nos seg-

mentos de automóveis (novos, usados e locação), imobili-

ário (construção e incorporação) e corretagem de seguros.

UMA “LONGA RELAÇÃO 
HARMONIOSA DE TRABALHO”
COM A TV CENTRO AMÉRICA
Empresa anuncia todos os meses do ano, concentrando publicidade 
na programação da Globo

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MATO GROSSO

GRUPO CATATAU

“O atendimento da TV Centro América 
sabe do que precisamos e sabe 
trabalhar junto com a agência”
Emerson e Renata Teixera, do Grupo Catatau, 
com Zhen Huang, presidente da Lifan Motors Brasil

ESTRATÉGIA

SETOR Automotivo/imobiliário 

OBJETIVO Fixar e destacar marca

MERCADO Sinop 

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo 

RESULTADO Empresa é referência de mercado 
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Uma promoção da Óticas Brasil, de óculos da marca 

Pierre Cardin, divulgada pela TV Anhanguera, onde a anun-

ciante concentrou 100% da sua verba publicitária, esgo-

tou os estoques bem antes do previsto, como conta Maísa 

Motta, gerente de marketing da empresa. “Tivemos até de 

trocar o comercial antes do esperado”, diz ela. No balanço 

fi nal, a campanha rendeu um aumento de 7% nas vendas 

se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Ao conceber a campanha promocional, a Óticas Brasil 

e sua agência, a TTA Propaganda, esperavam resultados 

em um mês, aproximadamente. Mas, depois de apenas 

14 dias, o produto estava esgotado nas 29 lojas da Óti-

cas Brasil. Os comerciais foram veiculados em todos os 

períodos do dia, já que empresa tem um público bastante 

diversifi cado.

“Nossas primeiras inserções na TV Anhanguera eram 

mais institucionais, com foco no reforço da marca”, explica 

Maísa. “A partir de julho de 2015, optamos por campanhas 

promocionais, nos adaptando ao novo comportamento do 

consumidor, onde o preço é fator de decisão.”

Fundada por Gerônimo Motta há 52 anos, a Óticas 

Brasil iniciou com apenas uma loja no centro de Goiânia. 

Ao longo dos anos a quantidade de lojas aumentou signi-

fi cativamente, chegando, agora, às cidades de Rio Verde, 

Senador Canedo e Aparecida de Goiânia. A Óticas Brasil 

se transformou num grupo que conta, inclusive, com labo-

ratório de fabricação de lente. É uma das quatro empresas 

parceira da Zeiss no Brasil.

PROMOÇÃO COM VERBA 100% NA 
TV ANHANGUERA ESGOTA ESTOQUES 
DE ÓCULOS ANTES DO TEMPO
Campanha foi veiculada em todos os períodos do dia, já que empresa tem um público 
bastante diversifi cado

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

GOIÁS

ÓTICAS BRASIL

“Tivemos até de trocar o 
comercial antes do esperado”
Maísa, da Óticas Brasil 

ESTRATÉGIA

SETOR Óticas

OBJETIVO Atrair clientes e alavancar vendas

MERCADO Goiânia

SOLUÇÃO Verba 100% na Globo 

RESULTADO Estoques esgotados
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Guilherme Pegorer, sócio-proprietário da Alimentos 

Santa Cruz, é anunciante da TV Morena desde 2013, ten-

do o desafi o de manter o Arroz Guacira Speciale como a 

primeira opção dos consumidores.

Partindo dessa meta, a empresa defi niu toda a sua 

comunicação em torno das relações sociais, construindo 

campanhas que permeiam entre o institucional e o emo-

cional e concentrando a totalidade da sua verba publici-

tária na programação da Globo. “Acreditamos na colabo-

ratividade”, diz Guilherme. “Nisso buscamos um trabalho 

conjunto com nossa agência, a I. Com Propaganda, e a 

TV Morena. Pensamos sempre em reforçar as caracterís-

ticas locais onde cada campanha será veiculada, criando 

peças emocionais que retratem a totalidade das relações 

entre marca e cliente. O escopo de nossos planejamentos 

é engajar vendas, mas sempre apostando muito em rela-

cionamento”, diz ele.

Na TV Morena, a Santa Cruz distribui suas mensagens 

por toda a programação e também patrocina o Praça TV 

1ª Edição. “Através da nossa comunicação, conseguimos 

nos manter posicionados no mercado, fi delizando e atrain-

do novos consumidores e crescendo a cada dia”, explica 

Guilherme. “Nossa satisfação é enorme em poder acompa-

nhar de perto os resultados crescentes da empresa.” 

A Guacira Alimentos, que no Mato Grosso do Sul se 

fi xou como Alimentos Santa Cruz, iniciou suas atividades 

no início da década de 1970, em Santa Cruz do Rio Pardo, 

interior de São Paulo.

COM VERBA 100% NA TV MORENA,
EMPRESA SE DIFERENCIA DESTACANDO 
CARACTERÍSTICAS LOCAIS
Além de mídia na programação, anunciante também patrocina telejornal

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MATO GROSSO DO SUL

ALIMENTOS SANTA CRUZ

Crescendo a cada dia
Guilherme, da Alimentos Santa Cruz

ESTRATÉGIA

SETOR Alimentos 

OBJETIVO Manter a condição de top of mind

MERCADO Mato Grosso do Sul

SOLUÇÃO Mídia e patrocínio na Globo 

RESULTADO Posição mantida, clientes fi delizados
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A Nacional Veículos trocou investimentos em vários 

meios de comunicação, outdoor e carro de som, por exem-

plo, pela mídia na Globo e viu as suas vendas de carros 

simplesmente dobrarem. “Com a TV Anhanguera conse-

guimos atingir o público de cidades importantes para o 

nosso mercado de uma forma mais efi caz e com custos 

bem mais viáveis”, diz Rogério Saraiva, sócio-diretor da 

Nacional Veículos. “Antes eram necessárias ações em vá-

rios meios de comunicação, cujos resultados nem sempre 

eram tão efetivos como os vistos na TV.”

Ele lembra que tinha expectativas relativamente modes-

tas ao seguir a recomendação da sua agência, a Master 

Propaganda, e optar por investimentos concentrados na 

Globo. Levando em conta a recessão no segmento, es-

perava manter as vendas ou, se possível, aumentá-las em 

10%. Um argumento decisivo para fechar o negócio com 

a TV Anhanguera foi o fato de a emissora cobrir cidades 

onde 70% das vendas da Nacional Veículos são fechadas.

No planejamento de mídia, as campanhas previram in-

serções de quinta-feira a domingo, com ligeira concentra-

ção às sextas, em todas as faixas horárias, mas com um 

foco maior no horário nobre, em programas como Praça TV 

2ª Edição, Jornal Nacional e linha de novelas. Toda a 

verba publicitária para TV da anunciante foi reservada à 

Globo 

Fundada há 14 anos, a Nacional Veículos teve sua his-

tória iniciada com Rogério Saraiva, que era empresário 

do ramo de confecções de roupas infantis. Após alguns 

anos de empresa, Márcio Campelo juntou-se à socieda-

de. Hoje a Nacional Veículos é uma das maiores empre-

sas no se guimento de venda de automóveis seminovos 

na cidade satélite Gama e Samambaia e em todo o en-

torno de Brasília.

ANUNCIANTE TROCA OUTDOOR
E CARRO DE SOM POR TV 
E AS SUAS VENDAS DOBRAM
Mensagens foram inseridas em toda a programação, com foco no horário nobre

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

GOIÁS

NACIONAL VEÍCULOS

Cobertura da emissora foi fator 
importante na decisão do anunciante
Rogério, da Nacional Veículos 

ESTRATÉGIA

SETOR Revenda automotiva

OBJETIVO Manter e ampliar vendas

MERCADO Luziânia e região

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo 

RESULTADO Vendas dobraram
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“O investimento na TV Anhanguera é garantia de ob-

tenção dos melhores resultados”, garante Lucas Bragato 

Nascimento, proprietário da Rede Lucas Supermercado, 

comemorando um aumento das vendas de 12%, frente a 

um crescimento médio histórico de 6% antes de veicular na 

emissora, na qual o supermercado aplica a totalidade dos 

seus investimentos publicitários em TV. 

O plano de mídia é bastante diversifi cado, visando pro-

mover e fortalecer a marca, com consequente aumento do 

faturamento. O supermercado assinou o patrocínio do Vale 

a Pena Ver de Novo e do Retrospectiva 2015, da Campa-

nha de Vídeo A Saúde dos Alimentos, além de distribuir 

suas inserções de 15 e 30 segundos na programação da 

Globo, variando de acordo com a estratégia de campanha 

do mês. A Lucas Propaganda atende a conta publicitária 

do supermercado.

A história da empresa começa na década de 1990, no 

interior do Triângulo Mineiro, com um minimercado no qual 

eram comercializados apenas produtos alimentícios. Em 

1995, a demanda foi crescendo e foram inauguradas no-

vas instalações, com maior leque de produtos e serviços. 

Em 2002, ocorre a mudança do nome para Rede Lucas 

Supermercado. Hoje, são 11 unidades entre Goiás e Minas. 

Em breve, duas novas lojas juntam-se ao grupo, em Quiri-

nópolis e Rio Verde.

CRESCIMENTO DE VENDAS DE 
SUPERMERCADO DOBRA COM MÍDIA 
EM TV 100% NA GLOBO
Anunciante assina patrocínios, inclusive de Campanha de Vídeo, além de inserções 
na programação

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

GOIÁS

REDE LUCAS SUPERMERCADO

Anunciante patrocinou Vale a 
Pena Ver de Novo, Retrospectiva 
2015 e Campanha de Vídeo
Lucas, da Rede Lucas Supermercado 

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercados 

OBJETIVO Fortalecer marca e alavancar vendas

MERCADO Itumbiara e região

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo 

RESULTADO Crescimento de vendas de 12%
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“O investimento em TV dá resultado, principalmente 

quando é na TV Centro América. Com apenas uma inser-

ção conseguimos atingir uma grande quantidade de pes-

soas”, garante Nildo Lima Queiroz, proprietário da Coisa 

Nossa. 

Ele combina campanhas promocionais e institucionais 

na programação da Globo para divulgar produtos e ser-

viços, conquistando a condição de referência em bom 

atendimento. A Boom Comunicação é a agência parceira 

da anunciante, seu planejamento de mídia passando pelo 

aproveitamento de Datas Promocionais durante o ano. For-

talecer a marca da Coisa Nossa é sempre o principal obje-

tivo das campanhas. “Um bom exemplo foi a nossa cam-

panha de Natal de 2015, intitulada Desejos de Natal”, relata 

Nildo. “O resultado superou nossas expectativas de vendas 

em 15%. Realmente, o investimento em publicidade vale a 

pena. Por isso temos a certeza que o investimento na TV 

Centro América dá resultado.”

“A Coisa Nossa se sente honrada de ter conquistado, 

ao longo dos seus 30 anos, clientes tão especiais, como 

constatamos por meio de depoimentos deles próprios. Isso 

só foi possível pelo compromisso com a satisfação de cada 

um deles e a parceria forte com veículos de comunicação 

tão importantes como a TV Centro América”, diz Nildo.

A Loja Coisa Nossa abriu suas portas em Tangará da 

Serra, em 1986, pelas mãos de Nildo e Maristela Zancana-

ro Queiroz, vindos de Cascavel, no Paraná. Em 1993, inau-

guraram a segunda loja do grupo, em Sinop, e, em 2009, 

a terceira, em Juína.

“TEMOS A CERTEZA DE QUE O 
INVESTIMENTO NA TV CENTRO 
AMÉRICA DÁ RESULTADO”
Anunciante combina campanhas promocionais e institucionais

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MATO GROSSO

COISA NOSSA

“O investimento em 
publicidade vale a pena”
Nildo, da Coisa Nossa 

ESTRATÉGIA

SETOR Confecção

OBJETIVO Fortalecer marca e expandir negócios

MERCADO Tangará da Serra

SOLUÇÃO Campanhas promocionais e institucionais

RESULTADO Vendas até 15% acima do planejado
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Para promover vendas e solidifi car seu nome no seg-

mento, a Alvorada Materiais de Construção anuncia seus 

produtos e serviços há mais de 15 anos na programação 

da Globo, como explica Edson Luiz, diretor da empresa. 

Ele combina comerciais promocionais e institucionais para 

reforçar o valor da marca baseado na confi ança e na credi-

bilidade da empresa. 

Os resultados são comemorados: “Solidifi camos nossa 

marca, conseguindo transmitir credibilidade, dinamismo, 

presença no meio em que estamos atuando e, consequen-

temente, resultados favoráveis para o nosso negócio”, diz 

Edson. “Hoje, a Alvorada é uma empresa reconhecida em 

todo nosso estado.” A agência MKT Brasil é a responsável 

pela conta publicitária da anunciante.

A Alvorada é uma empresa familiar já em sua segunda 

geração, com 28 anos de mercado, cujas crenças estão 

resumidas no slogan publicitário usado a partir de 2016: 

“Alvorada, confi ança a gente constrói”.

PARCERIAS DE 15 ANOS COM A 
GLOBO AJUDA EMPRESA A SER 
RECONHECIDA EM TODO ESTADO
Anunciante combina comerciais de varejo a institucionais e colhe bons resultados

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MATO GROSSO DO SUL

ALVORADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Parceria com a TV Morena 
já dura 15 anos

Edson, da Alvorada Materiais de Construção

ESTRATÉGIA

SETOR Materiais de construção

OBJETIVO Fortalecer marca e promover vendas

MERCADO Campo Grande

SOLUÇÃO Mídia na TV Morena

RESULTADO Empresa reconhecida em todo o estado
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Com campanhas publicitárias nas quais, além de ofer-

tas e promoções, são destacadas diferenciais como pra-

ticidade, conforto e qualidade, e verba publicitária 100% 

investida na Globo, o Supermercado Tosta atrai um grande 

público, inclusive de outras cidades da região coberta pelo 

sinal da TV Anhanguera Jataí, e se consolida como referên-

cia regional em qualidade e melhor preço com consequen-

te aumento de vendas.

“Nossa relação com a emissora pode ser classifi cada 

como uma parceria de sucesso”, diz Rheidner Moraes Tos-

ta, sócio-proprietário do Supermercado Tosta. “Desde as 

nossas primeiras campanhas, em 2013, já percebíamos os 

resultados positivos e de lá para cá temos na TV Anhan-

guera uma ferramenta muito efi ciente, que tem nos auxi-

liado no atingimento de nossos objetivos. Nossa estratégia 

de consolidação e expansão da marca passa impreterivel-

mente pela TV Anhanguera”, diz ele. 

O Supermercado Tosta é um dos mais tradicionais su-

permercados de Jataí. Iniciou suas atividades em 2002, 

como um pequeno supermercado. Com o passar dos 

anos, vem ampliando constantemente sua estrutura física 

e a oferta de produtos em variedade e quantidade aos seus 

clientes.

Contando com a parceria da agência Prime Comunica-

ção, o supermercado veicula suas campanhas todos os 

meses, com troca de ofertas a cada semana, em toda a 

programação da Globo.

“NOSSA RELAÇÃO COM A GLOBO 
PODE SER CLASSIFICADA COMO 
UMA PARCERIA DE SUCESSO”
Supermercado veicula suas campanhas em toda a programação da TV Anhanguera

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

GOIÁS

SUPERMERCADO TOSTA

“Desde as nossas primeiras 
campanhas, em 2013, já percebíamos 
os resultados positivos”
Rheidner, do Supermercado Tosta

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercado

OBJETIVO Ampliar share de vendas e tornar-se referência 

no mercado

MERCADO Jataí e região

SOLUÇÃO Mídia 100% Globo

RESULTADO Objetivos atingidos
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Anunciante da TV Centro América há 15 anos, a Coma-

pa Materiais de Construção tem como objetivos permanen-

tes fortalecer sua marca e ampliar as vendas, como explica 

Narciso Montanher Filho, diretor da empresa.

Com esse desafi o em mente, a Middia Propaganda pro-

pôs campanhas promocionais, destacando as melhores 

marcas e preços oferecidos pela loja. A veiculação ocorre 

na Globo geralmente no período da manhã, no horário do 

almoço e em alguns programas do horário nobre, de for-

ma a atingir diversos perfi s do público consumidor. “Uma 

campanha já tradicional da Comapa é o Saldão de Pisos, 

evento que ocorre duas vezes ao ano”, explica Narciso. Em 

2015, a Comapa patrocinou o MTTV 1ª Edição, visando 

reforçar a marca perante o consumidor.

Os resultados obtidos são bons. “Na região sul de Mato 

Grosso, a Comapa é sinônimo de materiais de construção, 

presente em seis pontos estratégicos de Rondonópolis”, 

explica Narciso. Em fevereiro de 2015, foi inaugurada a loja 

especializada em acabamentos, a Comapa Design. 

A empresa conta com mais de 200 colaboradores, 

sempre inovando e procurando estar próxima dos clientes, 

representando marcas renomadas nacionalmente e priori-

zando um atendimento efi ciente.

PUBLICIDADE AJUDA EMPRESA 
A SE TORNAR SINÔNIMO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Anunciante distribui suas inserções pela manhã, horário do almoço e horário nobre

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

MATO GROSSO

COMAPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Empresa também 
patrocinou MTTV 1ª Edição
Narciso, da Comapa Materiais de Construção

ESTRATÉGIA

SETOR Materiais de construção

OBJETIVO Fortalecer marca e ampliar vendas

MERCADO Rondonópolis e sul do estado

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Fortalecimento da marca perante o 

consumidor
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Elcival dos Reis Oliveira, sócio-proprietário da Ideal Teci-

dos de Porangatu, traçou um planejamento de comunica-

ção para sua empresa simples e que tem garantido bons 

resultados. As campanhas, que têm a totalidade da sua 

verba publicitária reservada à Globo, visam consolidar a 

marca e divulgar ofertas por meio de campanhas promo-

cionais, cada mês com uma ação diferenciada e aprovei-

tando datas como Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos 

Pais etc. O público visado é o feminino, com 18 anos e 

mais de idade, das classes ABCD. Elcival veicula seus fi l-

mes nos intervalos da linha de novelas e telejornais. 

No primeiro semestre de 2015, ele registrou crescimen-

to de 10% no faturamento das lojas. Uma ação em desta-

que foi o Feirão de Colchões, no qual as lojas obtiveram 

um acréscimo no faturamento de 25% em média. “Como 

cliente vejo de forma bastante positiva a parceria com a TV 

Anhanguera. Objetivamos com ela a contínua consolidação 

da rede com aumento e fi delização de clientes, mantendo-

-se como referência no ramo de calçados e confecções em 

Porangatu e região.”

A primeira loja do grupo foi fundada em 1986, na ci-

dade de Uruaçu, por Ilson Marques de Lima, hoje sócio 

majoritário em todas as lojas da rede. A empresa iniciou 

suas atividades vendendo apenas tecidos em um espaço 

de aproximados 30 metros quadrados. Em Porangatu, a 

fi lial só foi inaugurada dez anos mais tarde. Hoje, são cen-

tenas de lojas espalhadas por Goiás, Tocantins, Maranhão, 

Pará, Bahia, Piauí e Minas, atuando no ramo de confecção, 

calçados, cama, mesa e banho, acessórios e colchões.

CAMPANHAS PROMOCIONAIS
MENSAIS GARANTEM BOM 
DESEMPENHO DE VENDAS
Promoção de colchões teve crescimento de vendas de 25%, informa anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

GOIÁS

IDEAL TECIDOS

“Vejo de forma 
bastante positiva 
a parceria com a 
TV Anhanguera”

Elcival, da Ideal Tecidos 

ESTRATÉGIA

SETOR Calçados e confecções

OBJETIVO Consolidar marca e divulgar promoção

MERCADO Porangatu e região

SOLUÇÃO Mídia 100% na Globo

RESULTADO Vendas cresceram até 25%
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Fernando da Cunha Magalhães, diretor comercial da 

Casa dos Vidros & Pisos, comemora os bons resultados da 

sua decisão de concentrar na TV Anhanguera a totalidade 

dos seus investimentos em publicidade: “Com as campa-

nhas promocionais, nossas vendas têm crescimento médio 

de 15%”, informa. 

No início, conta ele, o objetivo era apresentar a marca à 

cidade de Catalão e região, fortalecendo o nome Casa dos 

Vidros. “Depois dois anos da inauguração, aumentamos o 

nosso mix de produtos e vimos a necessidade de acres-

centar mais um nome em nossa marca, tornando-a Casa 

dos Vidros & Pisos. Neste momento, a TV Anhanguera foi 

muito importante para a divulgação e consolidação da nova 

marca”, informa Fernando. A FPM Propaganda e Marketing 

é a agência parceira da anunciante.

O planejamento de mídia da anunciante passa por cam-

panhas promocionais sempre no início do mês, doze me-

ses por ano, e pelo aproveitamento de datas comemorati-

vas da cidade e do país. As mensagens são veiculadas nos 

intervalos do Praça TV 1ª Edição e horário nobre. 

Para Fernando, no atual momento econômico torna-se 

ainda mais importante utilizar planejamento e estratégia 

de comunicação para reforço de marca e divulgação de 

ofertas. 

A Casa dos Vidros foi inaugurada em 2005 com um 

espaço físico de 100 metros quadrados. Hoje, tem sede 

própria com 1.200 metros quadrados, já com o nome Casa 

dos Vidros & Pisos, oferecendo grande mix de materiais, 

dos mais populares aos mais sofi sticados, garantindo di-

versidade de perfi l de consumidores.

COM CAMPANHAS PROMOCIONAIS 
NA TV ANHANGUERA, VENDAS TÊM 
CRESCIMENTO MÉDIO DE 15%
Anunciante veicula suas mensagens no Praça TV 1ª Edição e horário nobre da Globo

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

GOIÁS

CASA DOS VIDROS & PISOS

“A TV Anhanguera foi muito 
importante para a divulgação e 
consolidação da nova marca”
Fernando, da Casa dos Vidros & Pisos

ESTRATÉGIA

SETOR Materiais de construção

OBJETIVO Apresentar e fortalecer marca

MERCADO Catalão e região

SOLUÇÃO Mídia 100% na Globo

RESULTADO Crescimento médio de 15%
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UMA PARCERIA MUITO BEM- 
-SUCEDIDA DE VINTE ANOS COM 
A TV TAPAJÓS
Empresa tornou-se referência no segmento no oeste do Pará

PARÁ 

PIAU FORMULÁRIOS

Euclides Lira Rêgo, diretor executivo da Piau Formulá-

rios, é anunciante há 20 anos ininterruptos da TV Tapajós, 

na qual concentra 100% dos seus investimentos em publi-

cidade. “A Piau vem alcançando seus objetivos fi rmados 

desde a inauguração graças às campanhas na Globo alia-

das à prestação de bons serviços e à oferta de produtos de 

qualidade”, diz. 

Ele destaca, entre outras conquistas, o fato de sua mar-

ca ter se tornado referência no segmento de informática 

e materiais para escritório na região. “Todas as vezes que 

fazemos campanhas específi cas para determinado seg-

mento de público, observamos um aumento signifi cativo 

no faturamento da loja”, diz Euclides. “Acreditamos que a 

mídia atinge uma boa camada de nosso público-alvo, o 

que faz com que novos consumidores venham conhecer a 

loja ou aumenta a visitação dos já clientes. Como trabalha-

mos com entrega em domicílio, também notamos aumento 

dos pedidos por telefone.” Ele cita como exemplo recente 

de bons resultados a campanha de volta às aulas. “Foi um 

sucesso maravilhoso”, comemora Euclides.

Ele alterna campanhas institucionais e de temporada, 

conseguindo atingir um grande número de pessoas. A 

Piau Formulários também assina o patrocínio de projetos e 

eventos realizados pela TV Tapajós, aliando-se a iniciativas 

de responsabilidade social e esportiva que atendam a po-

pulação do oeste paraense.

A empresa está no mercado há 27 anos. O advogado 

Euclides Lira Rego, nascido em Aritapera, tinha 29 anos 

quando começou a montar seu próprio negócio, depois de 

um início de vida bastante humilde.

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Papelaria e informática

OBJETIVO Fortalecer marca e divulgar produtos e 

serviços

MERCADO Santarém e região

SOLUÇÃO Mídia 100% na Globo

RESULTADO Empresa é referência no segmento

Campanha de volta às aulas 
foi um grande sucesso
Euclides, da Piau Formulários
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Joaquim Medeiros de Souza Júnior, proprietário da Ce-

vet, concentrou a totalidade dos seus investimentos em 

publicidade na programação da Globo para divulgar os 

serviços da sua clínica veterinária e colheu bons resultados: 

aumento de 30% no número de clientes e também de 30% 

nas vendas de rações e produtos diversos para animais.   

“Após o início das campanhas, pudemos consolidar a 

Cevet como uma clínica veterinária que oferece serviços di-

ferenciados aos clientes, garantindo o melhor atendimento 

com as melhores tecnologias disponíveis no mercado”, diz 

Joaquim. “Conseguimos atingir um público maior e fi delizar 

os clientes.”

O objetivo do anunciante era tornar conhecido e conso-

lidar os serviços diferenciados prestados pela clínica veteri-

nária, divulgar para manter crescente o número de clientes. 

O fi lme institucional da Cevet foi veiculado em programas 

como Bom Dia Praça, Encontro, Praça TV 1ª e 2ª Edições, 

linha de novelas, The Voice Kids e Temperatura Máxima. A 

agência Terra é a parceira da clínica.

A Cevet é uma clínica veterinária conceituada na capital 

do Acre, tendo iniciado suas atividades em 1979, como 

uma loja que comercializava produtos agrícolas. Com o 

crescimento da cidade e as necessidades de seus habitan-

tes se diversifi cando, a evolução da loja para uma clínica 

veterinária foi gradativa. Hoje está consolidada e é reconhe-

cida pelos consumidores. Tem um equipe de profi ssionais 

especializados para oferecer o melhor atendimento aos 

clientes, exames laboratoriais, ultrassonografi a, cirurgias, 

pet shop e atendimento emergencial.

CLIENTES E VENDAS DE RAÇÕES 
CRESCEM 30% DEPOIS QUE CLÍNICA 
VETERINÁRIA ANUNCIOU NA GLOBO
“Conseguimos atingir um público maior e fi delizar os clientes”, informa anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ACRE

CEVET

ESTRATÉGIA

SETOR Clínica veterinária

OBJETIVO Consolidar marca e atrair clientes

MERCADO Rio Branco

SOLUÇÃO Mídia 100% na Globo

RESULTADO Crescimento de 30%
Clínica veterinária consolidou 
sua marca em Rio Branco
Joaquim, da Cevet
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O Supermercado Potência iniciou suas operações há 

mais de 23 anos num espaço de 70 metros quadrados, 

com o trabalho de José Willian G. de Oliveira, proprietá-

rio da empresa, a esposa dele e dois funcionários. “Logo 

observei que os grandes supermercados investiam alto 

em mídia e isso lhes trazia bons resultados”, lembra José 

Willian.“Por isso, fomos atrás da TV Liberal e conseguimos 

viabilizar nossas campanhas. As pessoas começaram a ver 

a marca Potência na TV e isso nos impulsionou: elas co-

mentavam que estávamos crescendo, pois anunciávamos 

na programação da Globo. Ficamos conhecidos no merca-

do”, lembra ele.

As inserções foram aumentando gradativamente e, com 

isso, o supermercado também foi crescendo, ocupando 

hoje uma loja de 1.200 metros quadrados, empregando 

cem colaboradores. Mesmo atuando em um bairro da pe-

riferia de Redenção, a marca do Supermercado Potência 

tornou-se representativa no mercado local. 

Essa foi uma decisão estratégica dele, suas campanhas 

institucionais transmitindo aos consumidores que mesmo 

o supermercado estando afastado do centro comercial da 

cidade, consegue proporcionar a mesma qualidade, con-

forto e preço baixo. “Agradeço à TV Liberal por todos esses 

anos de parceria e pela credibilidade transmitida”, diz José 

Willian. A Vídeo Art Brasil é a agência parceira do Super-

mercado Potência.

“AS PESSOAS COMEÇARAM 
A VER NOSSA MARCA NA TV 
E ISSO NOS IMPULSIONOU”
Campanhas na TV Liberal foram decisivas para o crescimento do supermercado

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARÁ 

SUPERMERCADO POTÊNCIA

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercado

OBJETIVO Tornar-se representativo no mercado local

MERCADO Redenção

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Rápido crescimento

“Agradeço à TV Liberal por 
todos esses anos de parceria e 
pela credibilidade transmitida”
José Willian, do Supermercado Potência
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“Nossa parceria com a Rede Amazônica existe há mais 

de dez anos, e procuramos investir numa propaganda de 

qualidade e que possa ser veiculada de forma responsável, 

buscando formadores de opinião e consumidores em geral 

para fortalecer nossas vendas”, diz França Barreiros Amaral 

Gurgel, sócia-diretora da Agroboi Material de Construção.

Ela comemora os bons resultados alcançados: em 

ações promocionais registrou-se um aumento no movi-

mento da loja entre 10% e 25%. A R2 Propaganda é a 

agência parceira da anunciante.

A Agroboi patrocina o telejornal local e insere suas cam-

panhas nos intervalos da linha de novelas e entretenimen-

to, Jornal Nacional e Fantástico, entre outros programas. 

“Buscamos divulgar campanhas bem objetivas, em lingua-

gem varejista que valorize nossa marca”, diz França.

A Agroboi foi constituída em 1980, a partir do trabalho 

de Rodolfo Amaral Gurgel, nascido no interior de São Pau-

lo, junto com a esposa, França. Em 2008, abriu a primei-

ra loja. Hoje, são três lojas em Porto Velho e três em Rio 

Branco.

VENDAS CRESCEM ATÉ 25%
COM CAMPANHAS EM VÁRIAS FAIXAS 
HORÁRIAS NA GLOBO
Anunciante combina patrocínio e mídia na programação em suas campanhas

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RONDÔNIA

AGROBOI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

ESTRATÉGIA

SETOR Materiais de construção

OBJETIVO Posicionar marca e divulgar promoções

MERCADO Porto Velho

SOLUÇÃO Mídia na Rede Amazônica

RESULTADO Vendas crescem até 25%

PARCERIA COM A REDE AMAZÔNICA 
JÁ DURA MAIS DE DEZ ANOS
França, da Agroboi Materiais de Construção
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CLÍNICA OFTAMOLÓGICA 
CONCENTRA TODA A SUA VERBA DE 
PUBLICIDADE NA TV ANHANGUERA
Resultados obtidos superaram as expectativas do anunciante

TOCANTINS 

CLÍNICA DE OLHOS YANO 

Juliano Perfeito e Susan Yano Mocelin, sócios-proprie-

tários da Clínica de Olhos Yano, comemoram os bons 

resultados da campanha publicitária veiculada ao longo 

de 2015 e que teve a totalidade da sua verba em TV con-

fi ada à TV Anhanguera: “Com a veiculação da campanha 

conseguimos obter resultado percebido junto ao públi-

co”, informam Juliano e Susan. “Os pacientes já reco-

nhecem a Clínica de Olhos Yano como sendo referência 

no serviço de oftalmologia de qualidade no estado do To-

cantins. O objetivo de lembrança de marca foi alcançado 

com sucesso.”

Segundo eles, a campanha fez com que as pessoas 

passassem a procurar também as outras unidades da 

clínica no estado, aumentando signifi cativamente o fl uxo 

de pacientes em outras cidades. “Os resultados com-

provaram a efi cácia dos nossos investimentos, inclusive 

superando as expectativas iniciais. Em 2016, esperamos 

consolidar ainda mais nossa marca no mercado, com 

inaugurações de unidades no estado.”

“Visto os ótimos resultados obtidos com o investimen-

to na TV Anhanguera, pretendemos manter a parceria e 

criar uma nova campanha, que aborde nossa expansão 

e reforce nossa preocupação em oferecer serviços de 

qualidade, investindo sempre em conhecimento médico 

e equipamentos de última geração”, afi rmam Juliano e 

Susan.

A campanha da clínica durou o ano todo. O fi lme ins-

titucional de 15 segundos foi veiculado com mais intensi-

dade nos três primeiros meses da campanha, em especial 

na primeira semana de cada mês, priorizando os períodos 

matutino e vespertino, em telejornais e programas com 

perfi l de público familiar.  

Inaugurada em 2011, a Clínica de Olhos Yano conta 

hoje com cinco unidades. É a maior rede de clínicas of-

talmológicas do Tocantins e, em breve, vai inaugurar uma 

unidade em Araguaína. Em 2014, submeteu-se a uma ri-

gorosa auditoria e foi a primeira clínica médica do estado 

a receber o Certifi cado ISO 9001.

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Serviços em oftalmologia

OBJETIVO Consolidar marca e torná-la referência no 

estado

MERCADO Palmas e região

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo

RESULTADO Clientes atraídos em todo o estado“O objetivo de lembrança de 
marca foi alcançado com sucesso”
Susan e Juliano, da Clínica de Olhos Yano
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Para divulgar em Manaus a promoção “Complete Sua 

Felicidade”, com o sorteio de cinco carros ao longo de qua-

tro meses, a Atem’s Distribuidora de Petróleo investiu em 

publicidade na programação e conquistou bons resultados: 

um aumento de 10% nas vendas nos postos credenciados 

Atem. “Com a divulgação massiva na Rede Amazônica Ma-

naus conseguimos conquistar os resultados pretendidos. 

O aumento nas vendas foi maior do que o esperado. Além 

disso, nossa marca ganhou mais visibilidade no estado”, 

informa Myracelle Santos, assistente comercial da Atem’s. 

A empresa atua no comércio atacadista de álcool carbu-

rante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo. A 

The White Publicidade é a agência parceira da anunciante.

Fundada em 2000, a empresa está entre as 20 maiores 

distribuidoras do Brasil, tendo fi liais no Acre em Rondônia 

e em Roraima.

PROMOÇÃO EM POSTOS DE 
COMBUSTÍVEL DIVULGADA NA GLOBO 
FAZ VENDAS CRESCEREM 10%
Resultados da campanha superaram as expectativas do anunciante 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

AMAZONAS 

ATEM’S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

ESTRATÉGIA

SETOR Atacado de combustíveis

OBJETIVO Divulgar promoção

MERCADO Manaus

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Vendas cresceram 10%

O aumento nas vendas 
foi maior do que o esperado
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Rute Sousa de Melo e Rafael Alberty de Melo, proprie-

tários da Ótica da Bíblia, comemoram um crescimento de 

35% nas vendas de óculos de receituário, de 40% nas de 

óculos de sol e de 45% nas de relógios depois de con-

centrar a totalidade dos seus investimentos publicitários no 

horário nobre da Globo, todos os dias do mês. “Nossas 

metas eram aumentar o faturamento e agregar valor à mar-

ca”, informam Rute e Rafael.

As campanhas da Ótica da Bíblia podem tanto destacar 

as datas especiais do comércio como ter caráter institucio-

nal, dando ênfase à marca. A empresa atua no mercado 

ótico de Altamira há 19 anos, buscando oferecer o que há 

de melhor e mais moderno em relógios, óculos de sol e de 

receituário. “Proporcionamos um atendimento diferenciado 

e priorizamos o pós-venda, dando suporte e garantia para 

os seus clientes”, dizem Rute e Rafael.

COM INVESTIMENTOS 100% 
NA TV LIBERAL, ÓTICA AMPLIA 
AS SUAS VENDAS EM ATÉ 45%
Anunciante concentra as suas inserções no horário nobre da Globo 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARÁ 

ÓTICA DA BÍBLIA  

ESTRATÉGIA

SETOR Ótica

OBJETIVO Aumentar faturamento e agregar valor à marca

MERCADO Altamira

SOLUÇÃO Mídia diária no horário nobre

RESULTADO Crescimento das vendas em várias linhas de 

produtos

“Nossas metas eram aumentar o 
faturamento e agregar valor à marca”
Rafael e Rute, da Ótica da Bíblia
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Emerson Luís Pereira de Jesus e Deise Cristina Von 

Dentz de Jesus, proprietários da Destak Turismo e Viagens, 

resumem os resultados da campanha veiculada por eles na 

Rede Amazônica: “Foram ótimos, as vendas cresceram, o 

relacionamento com os clientes melhorou”.

Veiculada entre setembro de 2015 e fevereiro de 2016 

e criada pela Global Marketing, a campanha visava tornar 

a Destak reconhecida por toda a população de Ariquemes 

como uma agência de viagens completa e pronta para me-

lhor atender. “A partir daí, esperávamos bons resultados 

em faturamento”, explicam Emerson e Deise. A mensagem 

da agência foi veiculada nos telejornais, na Novela III e no 

Fantástico. “Após a parceria com a Rede Amazônica, con-

seguimos consolidar nossa marca, fi xando sempre nosso 

bom atendimento e a nossa imagem ao mercado de traba-

lho. Estamos muito felizes e satisfeitos com essa parceria”, 

dizem eles.

A Destak já soma 12 anos de atividades em Arique-

mes.

MÍDIA EM TELEJORNAIS, NOVELA III
E FANTÁSTICO GERAM RESULTADOS 
PARA AGÊNCIA DE TURISMO
Anunciante reporta vendas em alta e melhora no relacionamento com os clientes

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RONDÔNIA

DESTAK TURISMO E VIAGENS

ESTRATÉGIA

SETOR Agência de viagens

OBJETIVO Divulgar empresa e seus serviços 

diferenciados

MERCADO Ariquemes

SOLUÇÃO Mídia na Rede Amazônica

RESULTADO Vendas cresceram, relacionamento com os 

clientes melhorou
“Após a parceria com a Rede Amazônica, 
conseguimos consolidar nossa marca”
Deise Cristina e Emerson Luís, da Destak Turismo e Viagens
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NO AR O ANO TODO PELA 
GLOBO, MAGAZINE CONQUISTA 
CREDIBILIDADE E VENDAS
“Os resultados são extremamente satisfatórios”, diz anunciante

PARÁ 

ELETROMÓVEIS MAGAZINE

Manoel Barros, proprietário da Eletromóveis Magazine, 

fi ca o ano inteiro no ar pela Globo, para solidifi car a marca 

da sua empresa, agregar a credibilidade da TV Liberal a ela, 

aumentar o volume das vendas e conquistar novos clien-

tes, concentrando na emissora a maior parte da sua verba 

publicitária. A Fox Mídia é a agência parceira.

“Os resultados são extremamente satisfatórios, nossas 

promoções são sucessos de vendas quando anunciadas 

na Globo”, garante Manoel. “Ao fazermos pesquisas in-

ternas com clientes, onde levantamos o que o motivou a 

comprar conosco e onde viu nossos anúncios, a TV Liberal 

ganha disparado. Segundo ele, as campanhas publicitárias 

da Eletromóveis Magazine tornaram a marca da empresa 

cada vez mais fortalecida. “Temos a certeza que a Globo 

contribui muito para nossos resultados”, diz.

Ele alterna campanhas promocionais, destacando pre-

ços e condição de parcelamento vantajosas, e institucio-

nais, mostrando que o requinte e o bom gosto estão ao 

alcance de todos. A empresa comercializa móveis, eletro-

domésticos, calçados, confecções, cama, mesa e banho.

Fundada em 1981 num espaço de 40 metros quadra-

dos, a Eletromóveis Magazine foi crescendo e conquistan-

do cada vez mais credibilidade e clientes. Hoje, conta com 

3 mil metros quadrados de área de venda, empregando 

360 funcionários e com planos de expansão.

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Móveis, eletro e magazine

OBJETIVO Solidifi car marca e atrair clientes

MERCADO Castanhal

SOLUÇÃO Publicidade concentrada na Globo

RESULTADO Reconhecimento e credibilidade

“Temos a certeza que a Globo contribui 
muito para nossos resultados”
Manoel, da Eletromóveis Magazine
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Sônia Barbosa, diretora executiva da Ferropeças Co-

mércio de Peças para Tratores, concentra a totalidade da 

sua verba publicitária o ano inteiro na TV Anhanguera para 

dar mais visibilidade e fortalecer a marca da sua empresa, 

com o consequente aumento do faturamento. “Escolhe-

mos a emissora porque ela sempre traz grandes resulta-

dos”, diz ela. 

Sabendo que a estiagem da chuva ocorre entre os me-

ses de abril a dezembro, a Ferropeças optou por campa-

nha institucional no período, com foco na linha de peças 

para tratores em programas como Praça TV 1ª Edição e 

Globo Rural. “O resultado foi muito satisfatório: aumen-

tamos nossas vendas em mais de 50%”, explica ela. “As 

expectativas foram superadas, e atingimos clientes que an-

tes não nos conheciam. Ficamos muito satisfeitos com os 

resultados obtidos. Através da mídia, conseguimos levar os 

nossos principais atributos até o consumidor fi nal.” A Clic 

Publicidade é a agência parceira da anunciante.

A Ferropeças, há mais de dez anos no mercado, oferece 

diversos itens de aço e ferro, bem como serviços. “A nossa 

visão é ser sempre reconhecida pelo mercado como uma 

empresa confi ável, tendo a credibilidade como um diferen-

cial competitivo”, diz Sônia.

“AS EXPECTATIVAS FORAM SUPERADAS 
E CONSEGUIMOS ATINGIR CLIENTES 
QUE ANTES NÃO NOS CONHECIAM ”
Anunciante divulgou sua campanha nos intervalos do Praça TV 1ª Edição e Globo Rural

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

TOCATINS 

FERROPEÇAS

ESTRATÉGIA

SETOR Peças para tratores e implementos agrícolas

OBJETIVO Divulgar e fortalecer marca

MERCADO Araguaína 

SOLUÇÃO Mídia 100% na Globo

RESULTADO Vendas cresceram 50%

“O resultado foi muito 
satisfatório: aumentamos nossas 
vendas em mais de 50%”
Sônia, da Ferropeças
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A Import Shop anuncia regularmente na programação 

da Globo visando vários objetivos, como explica o proprie-

tário da empresa, Tiago Rangel: posicionar e dar maior visi-

bilidade à marca, fi delizar cliente e agregar valor e credibili-

dade à empresa e suas parceiras. Ele reserva à TV Liberal a 

maior parte dos seus investimentos em publicidade.

As campanhas da Import Shop destacam as coleções 

que chegam à loja mensalmente, a qualidade dos produ-

tos, variedade e preço, aproveitando datas comemorativas, 

como o Dia das Crianças, Dia das Mães e Natal.

Os bons resultados são comemorados por Tiago: um 

crescimento no faturamento de 30%. “Foram alcançadas 

todas as metas e o resultado foi acima do esperado”, diz 

ele. “Depois das campanhas publicitárias, temos aumenta-

do nossos estoques para poder suprir a procura. Conse-

guimos superar, dentro do planejamento, as expectativas, 

e o retorno foi gratifi cante! Com isso, a loja se tornou bas-

tante competitiva dentro do mercado de Tucuruí.”

No mercado desde 2010, a Import Shop investiu em 

parcerias de qualidade para alcançar excelência nos resul-

tados. “A TV Liberal, sem dúvida, se tornou um dos nossos 

parceiros de maior importância. Nossas campanhas nos 

ajudam a alcançar efi ciência e qualidade”, diz Tiago.

VENDAS CRESCERAM 30% COM
MAIOR PARTE DA VERBA PUBLICITÁRIA
NA PROGRAMAÇÃO DA GLOBO
“A TV Liberal, sem dúvida, se tornou um dos nossos parceiros de maior importância”, 
diz anunciante 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARÁ 

IMPORT SHOP

ESTRATÉGIA

SETOR Vestuário e calçados

OBJETIVO Posicionar e agregar valor à marca

MERCADO Tucuruí

SOLUÇÃO Verba concentrada na TV Liberal

RESULTADO Vendas cresceram 30%

“Foram alcançadas todas as metas 
e o resultado foi acima do esperado”
Tiago, da Import Shop
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O Supermercado Taí, sediado em Ji-Paraná, iniciou 

suas atividades em 1983. Foi crescendo devagar – o pri-

meiro colaborador só foi admitido dois anos mais tarde –, 

mudando de nome até chegar à condição atual, com 3.500 

metros quadrados de área de vendas, 157 funcionários e 

uma segunda loja devendo ser inaugurada ainda neste ano, 

informa Ligia Mara Tomasi, sócia administradora do super-

mercado.

No fi nal do ano passado, ela procurou pela Rede Ama-

zônica para veicular uma campanha, criada pela AZ Brasil 

Marketing & Propaganda, que tinha como fi nalidade ala-

vancar as vendas focando no consumidor do atacado. 

Programas em todas as faixas horárias e dias da semana 

foram selecionados para inserção da mensagem.

Ligia resume os resultados alcançados: “Nesta cam-

panha do “atacarejo, tivemos um crescimento de 10% em 

relação ao mesmo período do ano anterior. Fazendo uma 

média geral de crescimento de todas as campanhas já rea-

lizadas na Globo, calculo uma média de crescimento médio 

de 20% ano a ano. A Rede Amazônica possui a maior audi-

ência, e os resultados são sempre positivos.”

CAMPANHA NA GLOBO 
DESTACANDO “ATACAREJO” AJUDA
VENDAS A CRESCER 10%
Anunciante veiculou suas mensagens em todas as faixas horárias e dias da semana

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RONDÔNIA

SUPERMERCADO TAÍ 

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercado

OBJETIVO Alavancar vendas no atacado

MERCADO Ji-Paraná

SOLUÇÃO Mídia na Rede Amazônica

RESULTADO Vendas cresceram 10%

“A Rede Amazônica possui a
maior audiência, e os resultados 
são sempre positivos”
Ligia, do Supermercado Taí
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DIVULGAÇÃO DE EVENTOS NA 
REDE AMAZÔNICA GERA BONS 
RESULTADOS PARA ANUNCIANTE
“Fazer um anúncio na programação da Globo é quase que garantir 100% do sucesso 
do evento”, diz anunciante

AMAPÁ

DL REALIZAÇÕES 

Dayanne Lima, proprietária da DL Realizações, divulga 

ao público do Amapá o que há de melhor no setor de entre-

tenimento por meio de campanhas produzidas pela agên-

cia parceira, a Tuca Távora Produções. Os fi lmes são veicu-

lados em toda a programação da Globo, dando visibilidade 

às iniciativas e ajudando na conquista de público para os 

eventos. A maior parte da verba publicitária da anunciante 

é confi ada à Rede Amazônica.

Dayanne cita como exemplo de bons resultados as 

campanhas que divulgaram os seus dois primeiros eventos, 

o Réveillon do Bem e o Festival Villa Mix. “Ambos tiveram 

um retorno excelente”, diz ela. “É sempre muito positivo 

anunciar na Rede Amazônica. Além do grande alcance jun-

to ao público, podemos sempre contar com o retorno do 

investimento. Fazer um anúncio na programação da Globo 

é quase que garantir 100% do sucesso do evento. A emis-

sora é uma empresa séria e comprometida”, diz Dayanne. 

A empresa DL Realizações surgiu em 2015 com o obje-

tivo de levar entretenimento ao público amapaense, ofere-

cendo respeito e qualidade em estrutura, segurança e or-

ganização. Já é considerada a melhor empresa de eventos 

no estado.

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Eventos e entretenimento

OBJETIVO Divulgar eventos

MERCADO Macapá

SOLUÇÃO Mídia concentrada na Globo

RESULTADO Sucesso garantido

“É sempre muito positivo 
anunciar na Rede Amazônica”
Dayanne, da DL Realizações
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Nildo Monteiro e Nilson Monteiro, diretores proprietários 

do Novo Tempo Supermercado, são entusiastas da publi-

cidade na TV Roraima, onde concentram a totalidade dos 

seus investimentos em mídia, buscando posicionar o su-

permercado entre os dez maiores do estado.

Eles defi nem os resultados alcançados em uma palavra: 

“espetaculares. O Novo Tempo Supermercado conquistou 

novos clientes, consolidou a marca e aumentou as ven-

das.”

Tudo começou em 2001, quando os irmãos Nildo e Nil-

son abriram um minimercado denominado Mercantil Nova 

Era. “Desde o início, acreditamos na máxima ‘a propagan-

da é a alma do negócio’”, lembram. Em 2009, já com duas 

lojas bem consolidadas, ousaram, investindo na ampliação 

de uma delas e dando origem ao Super Nova Era.

É dessa época a parceria com a Promídia, que, desde 

então, atende a conta publicitária do anunciante. Foi ela 

quem propôs uma estratégia de comunicação baseada em 

campanhas divulgadas pela Rede Amazônica. Os bons re-

sultados foram se acumulando: em menos de cinco anos, 

Nildo e Nilson chegaram a três grandes lojas, alcançando 

seguidos recordes de faturamento. No começo de 2016 

o nome do supermercado foi mudado para Novo Tempo. 

UMA LONGA PARCERIA COM 
A TV RORAIMA, COM RESULTADOS
DEFINIDOS COMO “ESPETACULARES”
Supermercado investe em mídia desde o tempo em que era um minimercado

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RORAIMA 

NOVO TEMPO SUPERMERCADO 

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercado

OBJETIVO Ficar entre os dez maiores supermercados do 

estado

MERCADO Boa Vista

SOLUÇÃO Mídia 100% Globo

RESULTADO Marca consolidada; mais clientes e vendas

De um minimercado a três grandes lojas
Nildo e Nilson, do Novo Tempo Supermercado
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Abel Huyapuam de Sá Almeida, reitor da FAI – Facul-

dade de Itaituba, registra resultados positivos quando vei-

cula campanhas na Globo. “Sempre obtemos respostas 

da comunidade. O resultado é muito grande após a cam-

panha”, diz ele.

O objetivo é atrair alunos para a instituição e divulgar os 

cursos existentes, sendo veiculadas no período dos vesti-

bulares na programação do horário nobre da Globo e tam-

bém em Bem Estar e Malhação, entre outros.

A FAI – Faculdade de Itaituba atua desde 2003 e dis-

ponibiliza cursos de graduação e pós-graduação. Sempre 

busca melhoria na qualidade do serviço prestado e na es-

trutura da faculdade para proporcionar conforto para os 

acadêmicos.

“SEMPRE OBTEMOS RESPOSTAS 
DA COMUNIDADE. O RESULTADO 
É MUITO GRANDE APÓS A CAMPANHA”
Instituição de ensino superior anuncia no horário nobre da Globo e em outras faixas horárias

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARÁ 

FAI – FACULDADE DE ITAITUBA 

ESTRATÉGIA

SETOR Ensino superior

OBJETIVO Atrair alunos e divulgar cursos

MERCADO Itaituba

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Alunos conquistados

Resultados positivos sempre que 
veicula campanhas na Globo
Abel, da FAI – Faculdade de Itaituba
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O Rei dos Colchões é anunciante da Rede Amazôni-

ca há 25 anos, desde que abriu as suas portas. “A família 

Rei dos Colchões tem o maior gosto em ter como parceira 

a Rede Amazônica”, dizem José Garcia e Joelma Garcia, 

proprietários da empresa. “Aferimos os bons resultados pe-

los depoimentos dos clientes.”

As campanhas da empresa são veiculadas em progra-

mas como Mais Você, Encontro, Vale a Pena Ver de Novo, 

telejornal local, Jornal Nacional, Novelas II e III, AutoEs-

porte e Fantástico, visando alavancar vendas e fortalecer 

a marca da empresa. Uma campanha recente gerou um 

aumento de 40% nas vendas, informam José e Joelma. 

“Com a divulgação na Rede Amazônica, os resultados 

sempre são positivos. Essa parceria é importante para 

o crescimento e o fortalecimento da empresa”, dizem. A 

Norte Marketing é a agência de publicidade que atende a 

conta do anunciante.

Em 2003, o Rei do Colchões fez um trabalho de repo-

sicionamento, passando a trabalhar apenas com colchões 

e enxovais. Desde então, a empresa só vem crescendo, 

tendo se tornado uma loja multimarca.

VAREJO DE COLCHÕES REGISTRA
CRESCIMENTO DE VENDAS DE 
40% COM CAMPANHA NA GLOBO
“Com a divulgação na Rede Amazônica, os resultados sempre são positivos”, 
afi rma anunciante 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RONDÔNIA

REI DOS COLCHÕES 

ESTRATÉGIA

SETOR Comércio de colchões

OBJETIVO Fortalecer marca e alavancar vendas

MERCADO Vilhena

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Vendas cresceram 40%

“Essa parceria é importante 
para o crescimento e o 
fortalecimento da empresa”
José e Joelma, do Rei dos Colchões
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Para marcar, no começo de 2016, as comemorações 

de seus 18 anos, o Atacado Tradição preparou uma pro-

moção de descontos e ofertas, divulgada na programação 

da Globo, informa Aline Souza Ruiz Barbosa, gerente da 

empresa. “Pretendíamos atingir o público da nossa cidade 

com detalhes da promoção”, diz ela. “Alcançamos o re-

sultado esperado e tivemos um crescimento de 10% nas 

vendas do período de promoção.”

“Gostamos sempre de trabalhar com as melhores em-

presas, e a Rede Amazônica é a melhor de nossa cidade”, 

diz Aline. “Lá temos o retorno dos investimentos feitos. E 

essa parceria já é antiga e vai durar por muitos anos ainda.” 

A MBC Produções é a agência parceira.

O Atacado Tradição foi criado por Daniel Marques da 

Silva, que já atuava no ramo quando chegou a Cacoal, e 

pela sua fi lha, Jane. Foi ela quem convenceu o pai a abrir 

uma loja na cidade, num espaço de 72 metros quadrados. 

Nos últimos 18 anos, o Atacado Tradição foi seguidamente 

ampliado e modernizado, chegando agora a 1.200 metros 

quadrados de área de venda, oferecendo mais de 10 mil 

itens. Conta com 27 funcionários e mais de 15 mil clientes 

cadastrados.

“TIVEMOS UM CRESCIMENTO 
DE 10% NAS VENDAS NO PERÍODO 
DE PROMOÇÃO”
Campanha comemorou os 18 anos de atividades de atacadista

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RONDÔNIA

ATACADO TRADIÇÃO  

ESTRATÉGIA

SETOR Atacado

OBJETIVO Aumentar vendas e consolidar marcas

MERCADO Cacoal

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Vendas cresceram 10%
“Na Rede Amazônica temos o 
retorno dos investimentos feitos”
Aline, do Atacado Tradição 
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Presente na cidade de Parauapebas desde 2007, a Clí-

nica Sorriso Ideal investe constantemente em estrutura (o 

que deu a ela a condição de maior do sul do Pará), tec-

nologia e capacitação profi ssional. Também não descuida 

na hora de promover seus serviços, anunciando-os na 

programação da Globo, como explica o seu proprietário, o 

dr. William Castro Rabello. “Buscamos a consolidação da 

nossa marca junto aos clientes e também a divulgação dos 

serviços exclusivos da clínica”, explica ele.

Em suas campanhas institucionais, a clínica propaga o 

ambiente de atendimento, serviços exclusivos e persona-

lizado e urgência/emergência 24 horas por dia. Também 

investe no patrocínio na programação da Globo. “A Clínica 

Sorriso Ideal tornou-se referência na cidade, por suas es-

pecialidades e serviços exclusivos”, garante o dr. William.

A clínica conta com oito dentistas em sua equipe.

CLÍNICA COMBINA CAMPANHAS 
INSTITUCIONAIS E PATROCÍNIOS NA 
PROGRAMAÇÃO DA GLOBO
Anunciante tornou-se referência na cidade

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARÁ 

CLÍNICA SORRISO IDEAL  

ESTRATÉGIA

SETOR Saúde

OBJETIVO Consolidar marca e divulgar serviços

MERCADO Parauapebas

SOLUÇÃO Mídia na TV Liberal

RESULTADO Clínica é referência na cidade

Consolidação 
da marca e 
divulgação de 
serviços são os 
objetivos das 
campanhas

Dr. William, da Clínica Sorriso Ideal 
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PROMOÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS
DIVULGADA NA GLOBO GERA
CRESCIMENTO DE VENDAS DE 60%
Anunciante veicula suas campanhas em várias faixas horárias e dias da semana

ACRE

COIMBRA ELETRO 

Fernanda Mesquita, supervisora da Coimbra Eletro, 

comemora um crescimento de vendas da ordem de 60% 

depois de veicular na Rede Amazônica uma campanha 

promocional destacando ofertas de eletroeletrônicos e ele-

trodomésticos. “Em todas as nossas campanhas temos 

um resultado muito bom porque combinamos a divulgação 

de nossos melhores produtos com a melhor tecnologia”, 

explica Fernanda. “Por isso, a mídia na Rede Amazônica 

é tão importante. Os resultados são imediatos e surpreen-

dentes.” A Vitória Produções é a agência de publicidade 

parceira da Coimbra Eletro.

As mensagens da empresa são veiculadas nos interva-

los de programas como Mais Você, Encontro, telejornais, 

Globo Esporte, Vale a Pena Ver de Novo, linha de novelas, 

Domingão do Faustão e Fantástico. “Mostramos o melhor 

produto com a melhor qualidade”, diz Fernanda. “Afi nal, o 

que importa é a satisfação do cliente.”

A Coimbra nasceu em 1996 com a ideia de oferecer 

à região um serviço capaz de suprir as necessidades dos 

comerciantes. Em 2006, inaugurou a sua terceira fi lial, em 

Rio Branco.

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Atacado de eletroeletrônico

OBJETIVO Consolidar marca e atrair clientes

MERCADO Cruzeiro do Sul

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Vendas cresceram 60%

“Na Rede Amazônica, os resultados 
são imediatos e surpreendentes”
Fernanda, da Coimbra Eletro
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A Construtora Asas concentrou a totalidade dos seus 

investimentos publicitários na TV Anhanguera para divulgar 

o Feirão de Vendas, aproveitando também para lembrar ao 

público da tradição da empresa no mercado.

Thomas Edson Sakai Cavalcante, sócio-diretor da cons-

trutora, comemora os bons resultados: “A parceria com a 

TV Anhanguera proporcionou grande visibilidade ao nos-

so Primeiro Feirão de Imóveis, tanto em Gurupi quanto 

em toda a região. Por meio de pesquisa durante o evento, 

constatamos que 70% do público que compareceu tomou 

conhecimento por meio da TV. Em quatro dias, vendemos o 

equivalente a 60% das vendas do ano anterior. O resultado 

superou nossas expectativas em um momento complicado 

para o setor imobiliário. Mesmo após o Feirão, a procura 

por nossos imóveis e o movimento em nossa empresa teve 

um aumento expressivo.”

Segundo Thomas Edson, o planejamento de toda a 

campanha, a cargo da Status Criações, e do evento foi a 

chave do sucesso. “A certeza do excelente resultado se 

deve à grande visibilidade alcançada pela programação da 

Globo.” 

A Construtora Asas foi criada há sete anos, construindo 

e vendendo imóveis residenciais na cidade de Gurupi. Tra-

balhando com foco em projetos destinados às famílias com 

renda a partir de 1,5 salário mínimo, entrega ao mercado 

projetos com qualidade reconhecida.

INVESTIMENTO 100% NA 
TV ANHANGUERA PARA 
DIVULGAR FEIRÃO DE IMÓVEIS
Sete em cada dez visitantes do evento foram atraídos pela campanha na emissora

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

TOCATINS 

CONSTRUTORA ASAS 

ESTRATÉGIA

SETOR Imobiliário

OBJETIVO Potencializar vendas e fortalecer marca

MERCADO Gurupi e região

SOLUÇÃO Mídia 100% na Globo

RESULTADO 70% do público foi atraído pela campanha

“A certeza do excelente resultado 
se deve à grande visibilidade alcançada 
pela programação da Globo”
Thomas Edson, da Construtora Asas
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ANUNCIANTE CONCENTRA
CAMPANHAS PROMOCIONAIS E 
INSTITUCIONAIS NA GLOBO
Empresa destaca sinergia no relacionamento entre empresa, comunidade e 
colaboradores

PARÁ 

LOJA CENTRO 

A Loja Centro é destaque no varejo das regiões Norte 

e Nordeste do país. Atuando nos estados do Pará e Ma-

ranhão, conta com 26 lojas e três centros de distribuição 

localizados em Tucuruí, Marabá e Açailândia, além de ou-

tras áreas de atuação. Possui uma comunicação popular, 

buscando sempre identifi car a sua marca com a de seus 

clientes e com a comunidade em que está inserida. 

A TV Liberal tem papel importante nessa estratégia, 

como informa Maria Betânia de Oliveira Carvalho, proprie-

tária da empresa. “Trabalhamos a imagem institucional e 

promocional da Loja Centro de maneira criativa e diferen-

ciada das práticas publicitárias regionais do ramo, objeti-

vando sempre a coerência entre a proposta do anúncio e 

a realidade nas lojas do grupo, com peças caracterizadas 

por uma comunicação popular e alegre”, diz ela.

A Foccus Comunicação, agência que atende a conta 

da Loja Centro, apostou na adoção de um garoto-propa-

ganda entusiasmado, explorando o ambiente das lojas, a 

variedade e o crediário facilitado como diferenciais compe-

titivos. “O principal resultado foi a fi xação do formato das 

produções, o que facilitou a identifi cação da empresa como 

opção viável e diferenciada para a realização de sonhos 

dos consumidores na conquista de bens duráveis que ge-

rem mais qualidade de vida”, diz Maria Betânia. Ela registra 

também a atração de novos clientes, a manutenção dos 

já existentes, mais satisfação e sinergia no relacionamento 

entre empresa, comunidade e colaboradores, com refl exos 

diretos na lucratividade da organização e na satisfação dos 

clientes.

A Loja Centro conta com uma equipe de aproximada-

mente 400 colaboradores diretos. Por acreditar no poten-

cial das regiões em que atua, está modernizando todas 

as suas lojas e criando projetos de expansão para várias 

outras cidades.

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

ESTRATÉGIA

SETOR Móveis e eletro

OBJETIVO Fixar marca e alavancar vendas

MERCADO Marabá e região 

SOLUÇÃO Mídia na TV Liberal

RESULTADO Reconhecimento da marca
Campanhas atraíram e retiveram clientes
Maria Betânia, da Loja Centro
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Para alavancar vendas, consolidar marca e criar um elo 

emocional com seus clientes, o Supermercado Moura con-

centra a totalidade da sua verba publicitária na TV Liberal, 

assinando o patrocínio de É do Pará, o projeto de aniver-

sário de Paragominas, e veiculando suas campanhas nos 

intervalos da programação.

José Ricardo Moura, diretor presidente do supermerca-

do, explica o planejamento de mídia seguido por sua em-

presa: promoções de ofertas semanais com comercial de 

15 segundos, iniciando na quinta-feira à noite nas Novelas 

II e III, seguindo na sexta com inserções na programação 

pela manhã, tarde e noite e, no sábado, em Estrelas e Cal-

deirão do Huck, tudo para gerar movimento maior na loja 

nos fi nais de semana. 

Em paralelo, o Supermercado Moura favoreceu o posi-

cionamento da sua marca aos sábados, com a assinatura 

do projeto Aniversário 51 Anos de Paragominas, vinculan-

do sua marca à comemoração e valorizando e aumentan-

do sua identifi cação junto à população. “Assim, ganhamos 

visibilidade e movimento na loja enquanto consolidamos 

o supermercado como excelente opção de compras”, diz 

José Ricardo.

“Estou muito satisfeito com a parceria que temos com 

a TV Liberal”, afi rma. “As nossas metas foram todas atingi-

das, seja no fortalecimento da imagem da marca, seja no 

trabalho das ofertas de produtos, buscando a fi delização 

dos nossos clientes, principalmente em um ano de crise, 

em que as pessoas tendem a fazer mais pesquisas de pre-

ços, de modo que mesmo com toda a turbulência que hou-

ve no cenário nacional, conseguimos ter um ano estável e 

com crescimento.”

O Supermercado Moura iniciou a sua trajetória em 

2005. Desde então, abriu mais três lojas, chegando a mais 

de 2 mil metros quadrados de área de venda, com 142 

colaboradores.

PATROCÍNIOS E MÍDIA CONSOLIDAM 
MARCA DE SUPERMERCADO, QUE 
CONCENTRA TODA VERBA NA GLOBO 
Parceria com a TV Liberal rende bons resultados ao anunciante

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARÁ 

SUPERMERCADO MOURA

ESTRATÉGIA

SETOR Supermercado

OBJETIVO Criar elo com os consumidores

MERCADO Paragominas

SOLUÇÃO Mídia 100% na TV Liberal

RESULTADO Marca consolidada, clientes fi delizados

“Estou muito satisfeito com a 
parceria que temos com a TV Liberal”
José Ricardo, do Supermercado Moura (Na foto, a partir da esquerda, 
Noel Loureiro, gerente de compras, José Ricardo e Aschais Albuquerque, 
gerente de TI)
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A Casa Alegria existe há seis anos em Guajará-Mirim. 

É uma empresa familiar que vende produtos para festa, 

pães e sorvetes que começou apenas com representação 

e, hoje, tem loja física bastante variada e muito visitada por 

clientes de Guajará-Mirim e mesmo da Bolívia, informam 

Jurandir Faustino e Waldirene Alegria da Silva, gerentes da 

empresa.

Desde janeiro de 2015, eles investem em publicidade na 

programação da Globo, para consolidar a marca da Casa 

Alegria e divulgar os produtos oferecidos, nos intervalos 

de Encontro, Vídeo Show e Vale a Pena Ver de Novo. O 

comercial mostra as novas instalações da empresa e os 

produtos oferecidos.

Os bons resultados são comemorados por Jurandir e 

Waldirene. “As vendas aumentaram após a nossa cam-

panha na Rede Amazônia”, dizem eles. “Os clientes vêm 

aqui e comentam sobre o que viram na TV. Os comer-

ciais chamam a atenção e os clientes vêm conferir. Com 

a campanha, conseguimos nos posicionar no mercado e 

nos tornamos conhecidos. O retorno positivo é visível e 

continuaremos com esta parceria”, diz Jurandir. “Nosso in-

vestimento em publicidade tinha como objetivo aumentar 

as vendas e deu muito certo, tanto que já estamos cons-

truindo uma nova loja na entrada da cidade, maior e mais 

confortável.”

“AS VENDAS AUMENTARAM 
APÓS A NOSSA CAMPANHA NA 
REDE AMAZÔNICA”
Empresa veicula as suas campanhas em Encontro, Vídeo Show e Vale a Pena Ver de Novo

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

RONDÔNIA

CASA ALEGRIA 

ESTRATÉGIA

SETOR Artigos para festa, panifi cação e sorveteria

OBJETIVO Consolidar marca e divulgar produtos

MERCADO Guajará-Mirim

SOLUÇÃO Mídia na Globo

RESULTADO Clientes atraídos, vendas em alta

“O retorno positivo é visível e 
continuaremos com esta parceria”
Jurandir e Waldirene, da Casa Alegria
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Entre outubro e dezembro, o Colégio CEI divulgou os 

excelentes resultados obtidos por seus alunos no Enem, 

Exame Nacional do Ensino Médio, em campanha na TV 

Liberal, como contam Ronaldo Pitty e Ruth Silva, proprie-

tários da instituição de ensino. “Queríamos, a partir desse 

fato, divulgar o colégio e torná-lo reconhecido na cidade, 

mesmo ele não se localizando no centro.”

Ronaldo e Ruth concentraram a totalidade dos seus in-

vestimentos em publicidade na programação da Globo e 

colheram bons resultados: houve um aumento no número 

de matrículas do 6° ano ao Pré-Enem. “Não temos mais 

vagas para alunos no momento”, comemoram eles, “e isso 

justamente quando o mercado atravessa forte crise.” 

Por conta do aumento de matrículas, o Colégio CEI am-

pliou o seu quadro dos funcionários.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
DIVULGA BONS RESULTADOS 
NO ENEM E ATRAI MATRÍCULAS
Colégio concentrou a totalidade da sua verba publicitária na programação da Globo 

CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL 
DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

PARÁ 

COLÉGIO CEI  

ESTRATÉGIA

SETOR Educação

OBJETIVO Divulgar e fortalecer instituição

MERCADO Belém

SOLUÇÃO Mídia 100% na TV Liberal

RESULTADO Mais matrículas

“Não temos mais vagas 
para alunos no momento”
Ruth e Ronaldo, do Colégio CEI 
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Flavio Schafi rovitch e Fernando Faysano tinham um ob-

jetivo preciso ao decidirem investir na Globo Internacional: 

queriam divulgar e fi xar a imagem das marcas Pontual Mo-

ney Transfer e Enviouchegou.com como empresas idôneas 

e ágeis para o envio de dinheiro dos Estados unidos ao 

Brasil e, ao mesmo tempo, construir uma base de clientes 

fi éis. “Nossa motivação foi aliar o peso da Globo Internacio-

nal, que respalda e de certa forma endossa os anunciantes, 

agregando nossos valores: seriedade, transparência e con-

fi ança”, resumem Flavio e Fernando.

Eles visavam manter um share of voice líder na catego-

ria, com exposição constante, projetando as marcas. “Com 

isso montamos uma estratégia para alocação de nossos 

comerciais, aumentando o valor investido”, informam Flavio 

e Fernando.

Em parceria com a FJ Productions, agência da anun-

ciante, eles defi niram um plano de mídia dividido entre mí-

dia na programação – para gerar frequência e visibilidade 

em todas as faixas horárias, atingindo os públicos deseja-

dos – e patrocínio de programas e eventos. os programas 

escolhidos foram Planeta Brasil, selecionado, segundo Fla-

vio e Fernando, por ter “o dedo no pulso dos imigrantes 

brasileiros”, e The Voice, por ser um programa de grande 

audiência, com envolvimento do público e que agrada a 

todos os perfi s demográfi cos.

os resultados foram considerados excelentes. “Nosso 

database praticamente quintuplicou nos últimos anos”, 

explicam Flavio e Fernando. “Ficou nítido ver a importân-

cia do uso da marca Globo.” Eles perceberam um ganho 

de valor pelo fato de a mensagem estar na programação 

da emissora. “os clientes costumam mencionar algo que 

viram na TV, nossos agentes elogiam a qualidade de nos-

sos comerciais, entre outras manifestações favoráveis. A 

percepção de ter um produto de qualidade veiculado na 

Globo faz a diferença”, dizem. 

Segundo eles, hoje as duas marcas são reconhecidas 

como um padrão de qualidade e de serviços, pela prática 

transparente, um ótimo customer service e alto valor agre-

gado de confi abilidade e segurança refl etido nas milhares 

de remessas realizadas diariamente.

A Pontual está estabelecida desde 2005 na Califórnia. 

Atualmente, é licenciada em 20 estados norte-americanos.

“A PERCEPÇÃO DE TER UM PRODUTO 
DE QUALIDADE VEICULADO NA 
GLOBO INTERNACIONAL FAZ A DIFERENÇA”
Anunciante associou mídia na programação ao patrocínio de programas como 
Planeta Brasil 

CoNSuLTE o ATENDIMENTo CoMERCIAL 
DA REDE GLoBo DA SuA REGIÃo.

GLOBO INTERNACIONAL

PONTUAL MONEY TRANSFER e ENVIOUCHEGOU.COM

ESTRATÉGIA

SETOR Remessa de valores

OBJETIVO Divulgar e fi xar marca e construir base 

de clientes

MERCADO Estados unidos

SOLUÇÃO Mídia e patrocínios na Globo Internacional

RESULTADO Database de clientes quintuplicou
“Nosso database praticamente 
quintuplicou nos últimos anos”
Flavio e Fernando, da Pontual Money Transfer e Enviouchegou.com
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REGIÃO SUDESTE 

UF CIDADE EXIBIDORA

SP São Paulo TV Globo

SP São José dos Campos Vanguarda

SP Taubaté Vanguarda

SP Sorocaba TV TEM

SP Bauru TV TEM

SP Itapetininga TV TEM

SP São José do Rio Preto TV TEM

SP Campinas EPTV Campinas

SP Ribeirão Preto EPTV Ribeirão

SP São Carlos EPTV Central

SP Mogi das Cruzes TV Diário

SP Santos TV Tribuna

SP Presidente Prudente TV Fronteira

RJ Rio de Janeiro TV Globo

RJ Cabo Frio Inter TV Alto Litoral

RJ Nova Friburgo Inter TV Serra+Mar

RJ Campos Inter TV Planície

RJ Resende TV Rio Sul

ES Vitória TV Gazeta Vitória

ES Linhares TV Gazeta Norte

ES Colatina TV Gazeta Noroeste

ES Cachoeiro de Itapemirim TV Gazeta Sul

MG Belo Horizonte TV Globo

MG Juiz de Fora TV Integração

MG Coronel Fabriciano Inter TV dos Vales

MG Montes Claros Inter TV Grande Minas

MG Varginha EPTV Sul de Minas

MG Uberlândia TV Integração

MG Uberaba TV Integração

MG Ituiutaba TV Integração

MG Araxá TV Integração

REGIÃO SUL

UF CIDADE EXIBIDORA

RS Porto Alegre RBS TV Porto Alegre

RS Caxias do Sul RBS TV Caxias do Sul

RS Santa Maria RBS TV Santa Maria

RS Pelotas RBS TV Pelotas

RS Passo Fundo RBS TV Passo Fundo

RS Santa Rosa RBS TV Santa Rosa

RS Santa Cruz do Sul RBS TV Santa Cruz

RS Cruz Alta RBS TV Cruz Alta

RS Bagé RBS TV Bagé

RS Uruguaiana RBS TV Uruguaiana

RS Erechim RBS TV Erechim

RS Rio Grande RBS TV Rio Grande

PR Curitiba RPC Curitiba

PR Maringá RPC Maringá

PR Londrina RPC Londrina

PR Foz do Iguaçu RPC Foz do Iguaçu

PR Cascavel RPC Cascavel

PR Paranavaí RPC Paranavaí

PR Guarapuava RPC Guarapuava

PR Ponta Grossa RPC Ponta Grossa

SC Florianópolis RBS TV Florianópolis

SC Blumenau RBS TV Blumenau

SC Chapecó RBS TV Chapecó

SC Joinville RBS TV Joinville

SC Criciúma RBS TV Criciúma

SC Joaçaba RBS TV Centro-Oeste
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REGIÃO NORDESTE

UF CIDADE EXIBIDORA

PE Recife TV Globo

PE Caruaru TV Asa Branca

PE Petrolina TV Grande Rio

BA Salvador TV Bahia

BA Feira de Santana TV Subaé

BA Itabuna TV Santa Cruz

BA Vitória da Conquista TV Sudoeste

BA Juazeiro TV São Francisco

BA Barreiras TV Oeste

CE Fortaleza TV Verdes Mares

CE Juazeiro do Norte TV Verdes Mares Cariri

MA São Luís TV Mirante

MA Imperatriz TV Mirante

MA Balsas TV Mirante

MA Santa Inês TV Mirante

MA Codó TV Mirante Cocais

MA Açailândia TV Mirante

PB João Pessoa TV Cabo Branco

PB Campina Grande TV Paraíba

RN Mossoró Inter TV Costa Branca

AL Maceió TV Gazeta de Alagoas

PI Teresina TV Clube

PI Floriano TV Alvorada do Sul

SE Aracaju TV Sergipe

REGIÃO CENTRO-OESTE

UF CIDADE EXIBIDORA

DF Brasília TV Globo

GO Goiânia TV Anhanguera Goiânia

GO Anápolis TV Anhanguera Anápolis

GO Rio Verde TV Anhanguera Rio Verde

GO Luziânia TV Anhanguera Luziânia 

GO Itumbiara TV Anhanguera Itumbiara

GO Catalão TV Anhanguera Catalão

GO Porangatu TV Anhanguera Porangatu

GO Jataí TV Anhanguera Jataí

MS Campo Grande TV Morena

MS Corumbá TV Morena

MS Ponta Porã TV Morena

MT Cuiabá TV Centro América

MT Rondonópolis TV Centro América

MT Sinop TV Centro América

MT Tangará da Serra TV Centro América

REGIÃO NORTE

UF CIDADE EXIBIDORA

PA Belém TV Liberal

PA Santarém TV Tapajós

PA Marabá TV Liberal

PA Itaituba TV Liberal

PA Redenção TV Liberal

PA Paragominas TV Liberal

PA Tucuruí TV Liberal

PA Altamira TV Liberal

PA Parauapebas TV Liberal

PA Castanhal TV Liberal

TO Palmas TV Anhanguera

TO Gurupi TV Anhanguera

TO Araguaína TV Anhanguera

AP Macapá Rede Amazônica

AM Manaus Rede Amazônica

AM Itacoatiara Rede Amazônica

AM Parintins Rede Amazônica

RO Porto Velho Rede Amazônica

RO Guajará-Mirim Rede Amazônica

RO Ji-Paraná Rede Amazônica

RO Cacoal Rede Amazônica

RO Vilhena Rede Amazônica

RO Ariquemes Rede Amazônica

AC Rio Branco Rede Amazônica

AC Cruzeiro do Sul Rede Amazônica

RR Boa Vista Rede Amazônica
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