
Fatores como qualidade da

identidade visual, integração

do design com a publicidade

e as experiências

proporcionadas pelas

marcas foram levados em

conta na escolha das

mais bem vestidas

no mercado brasileiro

Prosseguindo no seu intento de conhe-
cer a predileção do conjunto do merca-

do, representado por seus executivos

líderes, quanto a temas propostos pela
redação de About, neste mês, a nossa
seção 7+ elege as marcas mais bem ves-
tidas da atualidade.

Para tanto, recorremos a 40 designers

e diretores de criação, propondo a todos
o mesmo desafio: apontar as sete marcas
mais bem posicionadas no mercado bra-
sileiro, levando-se em conta, além da

qualidade e personalidade de sua identi-
dade visual, o seu "trade dress" (incluin-
do presença nos pontos-de-venda), a

NATURA

Num momento em que as expressões "res-
ponsabilidade social" e "sustentabilidade"
são adotadas por quase todas as grandes

empresas do Brasil, o que as tem tornado
sinônimas tanto de ações vencedoras de

longo prazo quanto de outras que pare-
cem buscar apenas publicidade imediata,

a Natura soube, com sucesso, manter esses
conceitos como sua marca registrada, ao
utilizar seus produtos como principal
agente disseminador de sua postura. "O

compromisso com a verdade, a brasilidade
e a inovação são alguns aspectos da marca
Natura que certamente somam em sua

identidade visual", salienta Eduardo Cos-
ta, gerente de marca da empresa.

Um dos segredos da empresa é adotar
o bem-estar no seu dia-a-dia, com atitu-
des simples como a utilização de papel
reciclado. Isso reflete na satisfação tanto

dos consumidores quanto do valorizado
público interno que, inclusive, foi o alvo
de ações de merchandising na principal

novela da Rede Globo.

integração de suas expressões de design
com seu uso na publicidade feita nas

múltiplas mídias, seu "look and feel" e
suas ações de experiência de marca.

Tarefa difícil até mesmo para os espe-
cialistas ouvidos, sendo que cada um
deles pôde fazer até sete indicações

(veja a lista dos eleitores digitando
seteo5o6 na BUSCA do www.portalda-

propaganda.com)
O resultado final das sete mais vota-

das, que você confere a seguir, reco-

nhece o esforço das marcas que traba-
lham com unicidade em todas as
dimensões de sua expressão.

A preocupação com a cultura tam-

bém é fundamental na construção da
marca Natura e está presente, por exem-
plo, no canal de diálogo com consulto-
ras e consumidores. Em lugar de lançar

um catálogo de produtos, a empresa,
numa parceria com a Trip Editora, pre-
feriu investir numa publicação que, sob
um tema central, traz entrevistas, servi-
ços e matérias. Além do óbvio catálogo.

Com produtos de qualidade, emba-
lagens recicláveis e campanhas memo-
ráveis, a marca Natura consegue atingir

o coração dos consumidores, mesmo
sem mostrar sua cara nos pontos-de-
venda, fundamentando sua conexão
com o mercado através da publicidade

e do seu "exército" de consultoras.
A Natura — que há anos conta com

Ricardo Guimarães como seu consultor
de branding — tem conseguido, como
poucas empresas, fazer a integração
inteligente de suas múltiplas expressões
de marca com o suporte de talentos

como, entre outros, Tátil Design,
Design com Z, Lew Lara e W/Brasil.



!

CLARO

2uebrar a barreira for-

mal entre a marca e
o consumidor, mui-
to comum nas maio-
res corporações de

telefonia, foi o grande mérito
do projeto desenvolvido pelo
GAD Design para a Claro, o mais

abrangente já feito no Brasil.
A aproximação com o cliente, deixan-

do de lado a sisudez e oferecendo a ele
uma personalidade simples e transparen-
te, ao mesmo tempo forte, alegre e

moderna, foi o alicerce do conceito
usado para representar a nova atitude da
companhia. O resultado que se alcançou

para a marca — um sol estilizado e seus
raios — foi ousado, e conseguiu alinhar
os princípios do posicionamento da
empresa e seus serviços, com uma postu-

ra convincente e ancorada no emocional.
A partir daí, inúmeras ações de bran-

ding sucederam-se, desde embalagens

ousadas, publicidade e materiais pro-
mocionais diferenciados até uma forte
identidade visual nos PDVs, mantendo-
se uma unidade invejável para uma pre-
sença diversificada e de amplitude
nacional; o que reforça os benefícios da

integração bem azeitada entre várias
disciplinas da comunicação.

Na publicidade, as campanhas na-
cionais são desenvolvidas por Almap

BBDO e F/Nazca S&S. "Campanhas
como o 'Caminho de bolas' e 'Chipi-

nho' geram empatia e reforçam a cons-
trução de um ícone referente à marca",
explica Cristina Duelos, diretora de
comunicação da Claro, que destaca a
conquista pela empresa dos mais presti-

giados prêmios nacionais e internacio-
nais do setor de design e embalagem.

HAVAIANAS
Além do fato de ser reconhecida como

uma das marcas mais conec-
tadas ao Brasil, a Havaianas

tem a capacidade de renovar seu
produto, uma simples sandália de borra-
cha, de modo a tornar cada lançamento
uma ação bem-sucedida, mesmo consi-

derando que a São Paulo Alpargatas já
tenha produzido centenas de milhões
de pares do calçado.

Mas há limites para a criatividade.

"Sempre fomos suficientemente inteli-
gentes para não permitir que o desejo
de adotar o novo implicasse desfigura-
ções", salienta Rui Porto, diretor de co-

municação e mídia da empresa.
O equilíbrio está sempre presente

em produtos novos, como o Flash Way,
dedicado às mulheres. Um anúncio, dos

inúmeros criados pela AlmapBBDO,
inseriu o modelo num contexto que
tinha frases como "Para conquistar os

homens, muitas mulheres usam os pés.
Para dispensar, também", e os tons rosa
e azul-claros das sandálias contrastavam

com todos os tipos de flores que

estavam ao seu redor. Esta expressão
publicitária do produto segue a linha

de sempre renovar a abordagem e as

imagens utilizadas, mas sem abandonar
o espírito da marca.

A Alpargatas também investiu em res-
ponsabilidade social, lançando versões
exclusivas de Havaianas com renda re-

vertida para entidades como a Associação
para Crianças e Adolescentes com Cân-
cer — Tucca. Esta edição limitada, por
exemplo, tinha imagens criadas pelo
artista plástico Paulo von Poser.

Ações ligadas ao universo fashion e

formadores de opinião e uma exemplar
presença nos diversos tipos de PDV
completam o conjunto de expressões
da marca Havaianas — com muita lógi-
ca escolhida entre as mais bem vestidas
no Brasil.



SKOL

A inovação é o principal atri-
buto que faz da Skol uma das
marcas de maior força do País. A

empresa à qual pertence traba-
lha incessantemente no desen-

volvimento de novas embalagens, tec-
nologias de ponta e uma comunicação

antenada aos tempos atuais, para impe-
dir que sua imagem envelheça ou saia
de moda.

Esta filosofia começa no marketing
do fabricante, que possui um setor espe-
cífico para a função, o Departamento
de Inovação. E lá que se criam ou se
licenciam as embalagens da Skol, como

a recente Skol Geladona ou a nova
Tampa Abre Fácil.

Este setor está em constante diálogo
com a F/Nazca S&S, agência que cuida

da comunicação da marca, para que
cada ponto de contato com o público
não se desvie do conceito-chave da

Skol: "A cerveja que desce redondo".
Da presença institucional ao entreteni-
mento, da agressividade nos pontos-de-
venda à experiência sensorial do conta-
to direto com o público jovem, tudo é

feito seguindo o mesmo norte.
Um aspecto essencial da expressão

da marca é sua presença em diversos

eventos vivenciais alinhados com a van-
guarda, entre os quais se destaca o Skol
Beats, provavelmente o melhor exem-
plo do gênero entre todos os que têm
sido feitos com regularidade no País.

"A Skol tem um grande histórico de
inovações, é a marca que lança tendên-

cias no mercado, o que inclui a área de
embalagem. Foi a primeira cerveja em
lata do País, a primeira em lata de alumí-
nio e também a primeira em long neck,
entre outras inovações da marca", lem-

bra o gerente nacional de inovações da
AmBev, Vivian Jacobsohn Serebrinic.

Para manter um discurso coeso, o
fabricante também realiza um rigoroso
trabalho do controle de qualidade da
sua comunicação dentro e fora da

mídia, além de um monitoramento diá-
rio do mercado. Neste caso, a opinião
pública conta muito. Tanto que boa

parte das decisões, como o recente lan-
çamento da Tampa Abre Fácil, tem par-
ticipação direta do consumidor. Uma

filosofia que tem funcionado muito
bem e assegurado a liderança de Skol
em seu disputadíssimo mercado.

ITAU

O Itaú é uma das marcas
mais valiosas do País, e a preo-

cupação com seu visual é constante na
área de marketing do banco, que busca
transmitir seu espírito em cada ponto de

contato. "O Itaú procura sempre
ampliar a sua capacidade de surpreen-
der e inovar, mas mantendo uma con-
sistência estratégica. Buscamos uma

comunicação verdadeira, transparente,
olho no olho, que fala de coisas nas
quais realmente acreditamos e pratica-

mos", afirma Cristiane Magalhães
Teixeira, diretora de marketing, comu-
nicação e design.

Para tanto, trabalha em seu favor um
time de primeira, composto pelas agên-

cias DPZ, África e DM9DDB. Com
elas, o Itaú consegue comunicar de
forma global mensagens para públicos

segmentados e costurando uma comu-
nicação integrada do talão de cheques à
internet, das fachadas e interior das
agências à sua presença nas diversas
mídias de massa, do marketing direto às

várias outras expressões de design — e
até a atividades complementares, como
o Itaú Cultural.

A marca do Itaú foi criada por

Francesc Petit, da DPZ, em 1972. Eram
quatro letras sobre um fundo preto-e-

branco, para deixar claro o significado
do nome, que vem do tupi-guarani e
quer dizer "pedra preta". De lá para cá,
foram implementadas poucas mudanças
cosméticas, para ela se atualizar sem

perder sua identidade original e sempre
solidificar seu DNA.



NIKE

São bem difíceis e comple-
xos os desafios para agregar

à marca Nike os benefícios
de uma identidade visual
sempre atualizada e uma

personalidade muito dife-
rente de seus concorrentes.

Divulgada nos quatro
cantos do planeta, ela con-
segue alinhar e transmitir

seus conceitos gráficos em
diferentes culturas e faixas

etárias, criando unidade em torno de
seu estilo expresso em uma multiplici-
dade de formas. Sua linguagem é

jovem, dinâmica e multifacetada, moti-
vo pelo qual requer constantes mudan-
ças em suas abordagens.

Patrícia Chaccur, gerente de comu-

nicação da marca no Brasil, destaca que
outra obsessão da Nike é a integração e
coesão de todos os formatos utilizados
em suas ações de comunicação. "O

visual da campanha 'Joga Bonito', que
está sendo veiculada neste momento,

está alinhado com o do ponto-de-venda,
que, por sua vez, também se relaciona
muito bem com a internet", enfatiza.

A executiva reforça ainda a contem-
poraneidade e inovação dos elementos
estéticos utilizados pelos designers

exclusivos da companhia, que traba-
lham nos EUA, mas têm uma perspec-
tiva mundial: "a identidade visual da
Nike contribui com o sucesso da marca
porque sempre tem um toque de van-

guarda. Ao mesmo tempo, tem uma
identidade muito clara, inconfundível.
Sua força está no inusitado, motivo

pelo qual sempre estamos à procura do
novo", conclui.

COCA-COLA

lógico, a marca
Coca-Cola a tudo supera e, n

caso do mercado brasileiro,
adota nos últimos anos uma
postura arrojada, que per-
meia sua aparição nas mais
diversas mídias e de várias

formas, mas sempre fiel ao
seu DNA.

Bem resolvida nas emba-
lagens, em sua expressão e
aplicabilidade nas inúmeras
formas de comunicação, a
Coca-Cola mantém sua pre-
sença, conservando unifor-

midade, em vitrines díspares
— do boteco ao badalado
mundo fashion —, nas
quais se exibe a consumido-
res de variadas tribos, conseguindo,

paradoxalmente, a diferenciação neces-
sária para se aproximar de todos.

De seu "guarda-roupas" saem mode-
los tradicionais e modernos, que lhe
permitem adequação às mais diversas
situações, como o jovem Coca-Cola
Vibezone, que acertou seu passo com as

tendências do público adolescente; ou
o ousado namoro com a pop art no

Projeto M5, que transformou suas gar-
rafas em telas para a expressão de cinco
agências de design, uma de cada conti-
nente, entre as quais a paulistana Lobo.

do do contexto ideo-

Icone amado ou odiado
mundo afora, dependen-
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