
7+

Clientes
Quais são os anunciantes

que fazem a comunicação

mais relevante e

impulsionam a evolução da

publicidade brasileira?

Intensificando sua reformulação edito-
rial e gráfica iniciada em janeiro, About

estréia neste mês a seção 7+. Neste
espaço será possível conhecer a predile-

ção do conjunto do mercado, represen-
tado por seus executivos líderes, quanto

a temas propostos pela redação da revis-
ta. Para a pesquisa inaugural foram
ouvidos 75 diretores de agências de
publicidade de todo o País.

Foi-lhes proposto o mesmo desafio:

apontar os anunciantes que estão fazendo
a comunicação mais relevante e, ao mes-
mo tempo, impulsionando a evolução da
atividade publicitária no Brasil. Cada en-
trevistado pela reportagem de About pôde

fazer até sete indicações (veja a lista dos
eleitores digitando sete0306 na BUSCA
do www.portaldapropaganda.com) Con-
fira, a seguir, os sete mais votados.

Reconhecidas pelo seu formato

inovador e irreverente, as
campanhas da cerveja Skol chamam a
atenção do público de diferentes faixas

etárias pela sua linguagem jovem.
Desde a criação do slogan "A cerveja
que desce redondo", em 1997, pela

F/Nazca S&S, a comunicação do anun-
ciante passou a ser reconhecida tanto

pela criatividade quanto pela inovação.
É esta ausência de limites que,

segundo Mareei Marcondes, diretor de
marketing da Skol, torna a marca tão
atrativa para os consumidores. "Não

existem regras para a comunicação da
Skol. Respeitamos os valores da marca,
mas realizamos um trabalho inovador

por definição", afirma o executivo.
Para ele, o ideal é a adoção de uma

linguagem mais equilibrada, que seja
acessível ao público sem ser chata.

ITAÚ

A opção por uma comunica-
ção que transpareça conversa

olho no olho com o consumidor é o trun-
fo do banco Itaú para se destacar como

uma das marcas mais relevantes para o
mercado publicitário brasileiro. "A comu-
nicação fala de coisas que realmente acre-
ditamos e praticamos", garante Cristiane
Magalhães Teixeira, diretora de marke-

ting, comunicação e design do Itaú.
Ela conta que as campanhas não nas-

cem como esforço publicitário, mas sim
como mensagens importantes que o

banco acredita que deve transmitir para
a sociedade.

Para cuidar de sua comunicação, o

Itaú conta com três parceiros do primei-
ro time: África, DPZ e DM9DDB.
Segundo Cristiane, o modelo de rela-

cionamento do cliente com suas agên-
cias pressupõe um trabalho em grupo,
em que a soma dos esforços se reflete
positivamente no resultado da comuni-

cação assinada pelo banco.



exemplares

HAVAIANAS

Uma comunicação leve, bem-humo-
rada e, acima de tudo, de bom gosto, é a

marca registrada de Havaianas há algum
tempo. Mas restringir as qualidades ape-

nas a estes poucos adjetivos é injusto
com um anunciante que consegue aliar

informação com diversão de modo tão
singelo e eficiente. "As campanhas que a
AlmapBBDO cria têm outros diferen-

ciais, como impacto e aderência ao pro-
duto, além de bom gosto e qualidade na

plástica das peças, na direção dos filmes
e nas fotos", avalia o diretor de comuni-

cação e mídia da São Paulo Alpargatas,
Rui Porto.

O segredo deste entrosamento está

na relação aberta entre agência e anun-

ciante, o que não significa necessaria-
mente que a equipe de Marcello Serpa
tenha total liberdade para criar o que
quiser. "Muitas vezes ele me agradece

por sermos exigentes, porque a mão do
anunciante ajuda os trabalhos a atingir

a excelência", conta Porto.

O bom gosto das campanhas se traduz
na presença de Cléo Pires, Cristiana
Reali e Adriana Esteves, estrelas que, nos
últimos meses, têm contribuído para
manter a linha de comunicação que

transformou uma sandália antes brega e
desvalorizada num produto que é a cara

do Brasil, aqui e no mundo.

FIAT

A Fiat é um daqueles
anunciantes que conse-
guiram dar uma resposta

competente à equação que
contrapõe a vastidão de mídias com a
fragmentação do público-alvo. "Ser
relevante para o consumidor é uma das
chaves. Ousadia é outra. Além de tentar
utilizar as inúmeras ferramentas dispo-

níveis", receita João Batista Ciaco, dire-
tor de publicidade e marketing de rela-

cionamento da Fiat.
Em 2005, a comunicação da monta-

dora esteve particularmente inspirada,
trazendo ao mercado pérolas como a

campanha que lançou o Fiat Idea.
Desenvolvida na frente off-line pela
Leo Burnett, ela se destacou também
na internet, com as mais de 300 peças
criadas pela AgênciaClick.

Já a Giovanni FCB cuida da conta

varejista com apoio da DMC (interior
de São Paulo), Dez (Sul), Ampla

(Recife), OCP (Salvador).
"A comunicação de Fiat é diferente,

ágil, impactante e inovadora. Preocu-
pamo-nos muito em como apresentar a
mensagem, o produto ou o preço, ten-

tando não repetir as fórmulas consagra-
das — estamos sempre em busca de

soluções ousadas e nunca experimenta-

das", salienta Ciaco.

Marco de 2006 About 849 23



Certamente, a campanha
pela real beleza, desenvolvida

pela Ogilvy para Dove, contri-
buiu exponencialmente para a marca

figurar entre os sete anunciantes mais
votados desta pesquisa. Colocar em sua

comunicação mulheres com beleza
mais próxima de suas consumidoras
conferiu à empresa uma excelente ima-

gem tanto na mente de seu público -
como pôde ser comprovado com a ele-
vação de suas vendas em 30% em 2005

— quanto na avaliação do mercado
publicitário.

"O que hoje temos com a campanha
pela real beleza, iniciada em 2004, é

uma evolução do que a marca sempre
trabalhou. Como a missão da Dove é
fazer com que mais mulheres se sintam

bonitas todos os dias, ao elaborar nossa
comunicação tentamos cooperar para
que elas mudem sua relação com o
padrão estabelecido de beleza. Esses
pontos, seguramente, colaboraram para
que os publicitários votassem em Dove,

acredita Natalie Kochmann, gerente de
marketing da Dove.

Mesmo não estando
presente na mídia o

tempo todo, a Gol Li-
nhas Aéreas consegue se

destacar por meio de uma inteligente
estratégia de comunicação. A gerente de
marketing da marca, Silvia Camargo,

define bem: "É surpreendente saber que
impulsionamos a evolução da publicida-
de com um budget tão pequeno".

O segredo, garante Camargo, é a
forma adotada pelo anunciante e sua

agência para desenvolver a comunica-
ção da marca. "Conseguimos passar a
impressão de que a Gol é um grande
anunciante utilizando um mix de

comunicação extenso", explica.

Para tanto, a Gol conta com a parce-
ria da AlmapBBDO, que desenvolve
todas as campanhas da empresa, seja
pelo lado bem-humorado, seja pelo

emotivo. Um exemplo que já virou
clássico é o recente comercial "Pas-
sarinho". "Trata-se de uma comunica-

ção acessível a todos", resume Silvia.

CLARO

Num mercado tão concorrido

quanto o de telefonia móvel, e que
caminha cada vez mais para a
comoditização dos produtos,
a Claro percebeu que sem

um marketing poderoso nenhuma
empresa da área consegue se sustentar.
Com dois anos e meio de existência, a

marca já tem uma presença sólida den-
tro e fora do segmento, graças a uma
comunicação focada no cliente e na

inovação.
Segundo o diretor de marketing da

empresa, Roberto Guenzburger, para

atingir este resultado eficaz são neces-
sárias duas atitudes: entender o que o
consumidor está pensando e dar liber-

dade para a agência trabalhar. "É funda-
mental o uso de pesquisas, mas elas pre-
cisam ser bem interpretadas. Além

disso, é preciso estar próximo ao consu-

midor, ver onde ele compra e ouvir o
que está falando", receita.

Guenzburger sustenta ainda que a

Claro vem desenvolvendo um trabalho

extremamente focado no público,
"além de ter tido a sorte de escolher

duas ótimas agências": a F/Nazca S&S,
que atende toda a área de promoção e
varejo, e a AlmapBBDO, responsável
pela comunicação institucional.

O reconhecimento nacional da mar-
ca também só foi possível graças a uma

forte presença regional. Neste caso, tam-
bém são parceiras da Claro as agências
DCS, no Rio Grande do Sul; Rex, no
Paraná; Ampla, no Nordeste; RC, em
Minas; e Mr. Brain, no Centro-Oeste.

Text Box
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