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Com uma mensagem que convida 
as pessoas a serem mais autênticas, a 
Brastemp, principal marca da compa
nhia norte-americana Whirlpool, pre
tende reforçar seu prestígio perante os 
consumidores com a promessa de uma 
comunicação diferenciada para o seg
mento de eletrodomésticos. O objetivo 
é rejuvenescer a exposição da marca 
na mídia e sustentar os bons índices 
alcançados no mercado (cerca de 50% 
das pessoas lembram de Brastemp na 
hora da compra). Sob a assinatura "Seja 
autêntico" — que já vem sendo utilizada 
há dois e substituiu o memorável slogan 
"Não tem comparação" —, a ação é uma 
das estratégias de marketing da marca 
para alcançar os 15% de crescimento 
pretendidos em 2007. 

Essa é a primeira campanha criada pela 
DM9DDB para a empresa, que em outubro 
trocou de agência após permanecer por 19 
anos na carteira da Talent — responsável 
pelas campanhas "Poltrona Brastemp" 
e criadora do bordão "Não é assim uma 
Brastemp", que estiveram por 12 anos na 
mídia brasileira. A força da comunicação 
utilizada em mais de uma década é tama
nha que a saída encontrada para a nova 
estratégia foi mostrar o "Lado B" da marca. 
"Queremos construir uma base para dar 
sustentação às comunicações futuras, 
pois o mercado está muito bom para nós", 
afirma Jerome Cadier, gerente geral de 
marketing da Whirlpool para Brastemp. 
Segundo ele, o foco da empresa será a 
linha de fogões, e a expectativa para este 

ano é que 80% do portfólio de produtos da 
marca sejam renovados. 

A campanha "Lado B" entrou em 
veiculação nacional neste domingo, 20, 
com um filme de 60 segundos para ca
nais abertos e por assinatura, anúncios 
impressos em sete revistas e um jornal, 
e peças em seis portais na internet. O 
novo comercial convida os consumi
dores a ser autênticos e mostrar suas 
atitudes e costumes muitas vezes ocul
tos. No final do filme vem a assinatura 
"Descubra o seu lado B". 

A produção institucional dá o tom da 
comunicação pretendida pela empresa, 
que deve contar com filmes mais dire
cionados aos produtos ao longo do ano. 

Na opinião de Sérgio Valente, presiden
te da DM9, proposta de inovação como 
estas são necessárias para uma marca 
líder que pretende alcançar resultados 
ainda melhores. "É um conceito que re
flete bem o momento no qual se encon
tra a Brastemp. No vinil dos Beatles, por 
exemplo, as músicas comerciais ficavam 
no lado A e as produções experimentais, 
diferentes e mais bacanas apareciam no 
lado B", explica. 

Em decorrência do segmento em 
que atua, o público-alvo da marca é 
formado principalmente por mulheres 
com 25 a 35 anos, das classes A e B. 
Mas, segundo Valente, esse é o "públi
co primário" de qualquer empresa de 
eletrodomésticos, e a Brastemp alcan
çou patamares dentro do mercado que 
permitem ter uma abrangência maior 
em relação ao foco das ações. 

O valor investido na iniciativa não 
foi revelado, mas a Whirlpool destinará 
um total de US$ 60 milhões em ações 
de marketing para Brastemp e Cônsul ao 
longo do ano. Em 2006, o faturamento 
da companhia (a soma das operações 
envolvendo as duas marcas) ultrapassou 
os R$ 5 bilhões. 

Há um mês, a DM9 fez sua primeira 
grande ação para o cliente, voltada à Côn
sul. A marca, que também vinha sendo 
atendida há oito anos pela Talent, passou 
a adotar o slogan "Parte da sua casa". O 
bordão mais célebre, que ainda reside na 
memória dos consumidores, é o "Põe na 
Cônsul", criado em 1978 pela Almap. 
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