
A tese de que é

possível gerar mais

vendas e fortalecer a

marca é comprovada

por 15 casos de

12 agências

Criada pela 360° btl, a promoção "Show de
Bola HP" estreitou a relação com o público
e, em meados de 2006, bateu a meta
prevista para o ano inteiro

Ou se tem chuva e não se tem sol
ou se tem sol e não se tem chuva!
Ou se calça a luva e não se põe o anel,

ou se põe o anel e não se calça a luva!

o negar a importância de
reles na literatura brasi-
da qual na sua praia. Co
comunicação, mais do

que nunca precisamos nos desvencilhar
de discursos como "ou isto ou aquilo".
Afinal, nos tempos modernos, de alta
competitividade e similaridade entre
produtos e serviços, ganhos em vendas e
em imagem de marca compõem rimas
perfeitas para qualquer anunciante.

No entanto, ainda há os que impul-
sionam suas vendas em detrimento dos
esforços institucionais e, na via contrá-
ria, os que investem para manter uma
marca extremamente valiosa, mas cujo
valor não se reflete em market share.

Como esclarecem Wagner e Elaine
Zaratin, diretor de atendimento e dire-
tora de planejamento criativo da 360°

btl, embora esta não seja uma
tarefa fácil, realizar esforços de
aumento de vendas e, ao mesmo
tempo, otimizar a imagem da
marca não só é possível como
imprescindível no atual momen-
to vivenciado pelo mercado.
"Hoje, temos que matar vários
coelhos de uma cajadada. Daí o
crescimento e a importância do
trade marketing", justificam,
ilustrando esse raciocínio com a
promoção "Show de Bola HP",
elaborada pela agência para ele-
var as vendas dos produtos HP no
período que antecedeu à última

Copa do Mundo de Futebol. Con-
forme suas regras, os consumidores

A 360° btl também contribuiu para o êxito
do lançamento dos celulares W800Í, da
Sony Ericsson, através de uma série de
ações e intervenções urbanas

que adquirissem um equipamento da
marca poderiam se cadastrar no site da
promoção e, a partir daí, participar de
quizes, enquetes e bolões, entre outras
atividades, por meio dos quais concor-
riam a 500 prémios, de computadores
a câmeras digitais. A promoção foi pro-
pagada ao público através de anún-
cios, materiais de merchandising, blit-
zes em bares e restaurantes e, como
não poderia deixar de ser, mediante
ações eletrônicas, como e-mail marke-
ting e marketing virai. O resultado
também foi show de bola, pois além
de estreitar a relação com o público, o
volume estimado de vendas dos pro-
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dutos durante a campanha girou em
torno de 200 mil unidades, batendo
ainda na metade de 2006 a meta pre-
vista para o ano inteiro.

Outro case relevante apontado pela
360° btl diz respeito ao lançamento da
linha de celulares WSOOi da Sony
Ericsson, que propiciou a experimen-
tação da novidade e ressaltou seus dife-
renciais competitivos, valendo-se de
um extenso programa de ações, dividi-
do em duas fases distintas. Voltada aos
públicos interno e intermediário, a pri-
meira envolveu, entre outras iniciati-
vas, um almoço com a imprensa e a
distribuição de materiais promocio-
nais para os pontos-de-venda. A segun-
da etapa abordou os consumidores
com ações promocionais no PDV
(que incluíram a distribuição de brin-
des, como porta-celular de braço),
malas-diretas (enviadas pela TIM aos
seus principais clientes), estandes ins-
talados em shopping centers, proje-
ções de conteúdo em pontos de con-
centração do target (jovens da classe
A) na capital paulista e intervenções
urbanas, como a recuperação de mu-
ros pichados da cidade, que foram
transformados em grandes murais ao
ar livre para exibir a arte do grafite. O
resultado superou as expectativas mais
otimistas, visto que a Sony Ericsson
ressaltou a modernidade da nova li-
nha, enquanto batia todos os recordes
de venda. Além disso, sua equipe bra-
sileira faturou o prémio mundial de
marketing da corporação.

Também na visão de Cláudio
Xavier, diretor de planejamento e
criação da New Style, todo e qualquer
esforço de comunicação, que tem por
fim vendas ou não, deve melhorar a
imagem da marca. "Mas, nestes novos

tempos, nos quais a
mídia por si já não
cumpre totalmen-
te o papel de su-
portar o esforço de
branding, é preciso
recorrer a outras fer-
ramentas de comu-
nicação", esclarece,
citando como exemplo a extensa cam-
panha promocional desenvolvida para
aproximar do público jovem as
lâminas Prestobarba Excel Sport,
da Gillette. Com forte apelo emo-
cional — expresso no conceito
"Ative sua atração. Porque nun-
ca se sabe o que a noite preparou
para você" —, a iniciativa envol-
veu os mais diversos canais de
comunicação, de anúncios, co-
merciais e ações de merchandi-
sing na TV a blitzes noturnas em
bares e diurnas nos pontos-de-
venda, passando pela presença da
marca no Carnaval de Salvador e
culminando em um grande concur-
so cultural, realizado via internet. A
plataforma mais íntima do público-
alvo também abrigou a festa de
encerramento da campanha que,
para surpresa de todos, foi realizada
no Second Life. A ação gerou um
alto índice de experimentação, ele-
vou a distribuição e vendas do pro-
duto e ampliou o conhecimento da
marca junto ao target.

Todavia, como adverte Dudi Ro-
drigues, sócio-diretor de criação da
IStop+SD, a maioria desses esforços
(como eventos e ações in-store, por
exemplo) é sempre localizada, sem
alcance nacional, fato que, conse-
qúentemente, limita sua contribuição
para a imagem de marca. Por outro

Recorrendo a vários canais, incluindo o Second Life,

o projeto concebido pela New Style para as lâminas

Prestobarba aproximou a marca do público jovem

O trabalho idealizado pela 1Stop+SD

para o irish whiskey Jameson levou a

bebida a penetrar em outros pontos de

dose, além dos tradicionais pubs
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Elaborada pela Samba, a

ação concebida para Qualy

levou a marca à liderança

no segmento de margarinas

lado, atinge em cheio a pra-
ça almejada, como foi o
caso do projeto criado para
o irish whiskey Jameson, da
Pernod Ricard, que confiou
à agência a penetração em
outros pontos de dose, além
dos tradicionais pubs, vi-
sando gerar novas pedidas e

ampliar suas vendas em São Paulo.
Para atingir esse objetivo foi

criada uma série de ações ine-
briantes. Até a comunicação
mundial utilizada pela Jameson
cedeu espaço a uma nova lin-
guagem (criada pela Fischer
América), exclusiva para o

Brasil, que privilegiou a sua-
vidade da bebida em anún-
cios, outdoors e em atraentes
materiais promocionais, de
packs com copos de whisky
ou balde de gelo a um protó-

tipo de dirigível, que alçou voo nos
supermercados paulistas. Como era
de se esperar, não faltaram degusta-
ções (realizadas em pontos de dose e
em pontos-de-venda, incluindo Duty
Free), blitzes ou ações promocionais
em bares badalados, que impactaram
milhares de pessoas. Realizado ao
longo de 2006, o trabalho não so-
mente elevou as vendas de seis mil
para 10 mil caixas no período da
campanha como estreitou a relação
da marca com o público-alvo — jo-
vens acima de 25 anos, pertencentes
às classes A e B.

O mascote da Sadia foi explorado nas

ações elaboradas pela The Marketing

Store, participando das modalidades que

integram os Jogos Pan-Americanos

Luva ou anel?

Ainda na opinião de Rodrigues,
não há uma plataforma ou ferramen-
ta de comunicação mais adequada
para ações desse género, visto que ca-
da caso deve ser estudado em sua sin-
gularidade. Como esclarece, o mais
importante é que o conjunto dos ins-
trumentos utilizados seja operado de
forma sinérgica e capaz de interagir
de modo a assegurar a imagem deseja-
da e a venda do produto.

Igual percepção é compartilhada
por todos os profissionais entrevistados,
que presenciam, em seu dia-a-dia, uma
possibilidade infinita de combinações
propiciadas pela cross media, recurso
que, como assinalam, vem facilitando
muito a interação com o consumidor e
sua proximidade com a marca.

Para Kito Mansano, diretor-geral
da Samba Comunicação, é igual-
mente relevante aliar as plataformas e
ferramentas a estratégias e linhas cria-
tivas pertinentes ao posicionamento
da marca. "A comunicação precisa
ser criativa para gerar impacto e equi-
librar a mecânica da promoção com
o conceito da marca. E a seleção dos
canais de divulgação deve ser cuida-
dosa para garantir a compreensão,
adesão e lembrança da ação", deta-
lha, declarando que o desafio está jus-
tamente em fazer tudo isso ao mesmo
tempo e de maneira eficiente.

Foi dessa forma que sua agência obte-
ve êxito absoluto na ação concebida para
Qualy. Visando gerar experimentação e
aumentar a participação da margarina
no mercado, a Samba criou uma pro-
moção voltada aos consumidores finais,
que concorreram a prémios de baixo
custo e alto valor percebido, alusivos à
qualidade de vida. Divulgada por meio
de comerciais, anúncios, spots de rádio
e ações nos pontos-de-venda, a iniciativa
não só ampliou o market share do pro-
duto como o levou à liderança no seg-
mento de margarinas.

Martins Vieira Júnior, presidente da
The Marketing Store, está convicto de
que as melhores estratégias promocio-
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Também da The Marketing Store, a ação

realizada na última Copa do Mundo para
o Guaraná Antárctica distribuiu mais de

um milhão de camisetas exclusivas

Contando com a logística e operacionalizacão da Bullet,

a promoção "Lux Mania" mobilizou o trade a expor

com destaque a linha de sabonetes em caixinha

nais são as que propiciam
um aumento real de
vendas e que continuam

mantendo esses níveis após
o término da ação. Mas,

, como enfatiza, isso só ocorre quan-
do a promoção oferece algum tipo

de experiência ou traga um prémio
diferenciado, capaz de agregar valor à
marca e influenciar as decisões futuras
de compra. "Para que a ação obtenha
sucesso, é fundamental que a estratégia
de comunicação promocional esteja
bem definida, e a linha criativa seja
bem diferenciada. Essa é a única ma-
neira de se sobressair no mar de opções

que envolvem os consu-
midores diariamente", es-
clarece, apoiando-se na
promoção idealizada por
sua agência para a Sadia,

ícone de grande em-
patia entre os consumi-
dores de todas as faixas
etárias, o carismático mas-
cote da marca foi perti-
nentemente explorado
(em materiais e ações
promocionais), partici-
pando das principais mo-
dalidades que integram
os- Jogos Pan-America-
nos e sendo transforma-
do em brindes inusita-
dos. Vale lembrar que
essa foi a primeira vez

que a Sadia envolveu todo o seu mix

de produtos em uma única promoção.
O esforço rendeu o aumento de ven-
das em todas as linhas, ativou o patro-
cínio da marca e, por meio dos brin-
des, assegurou o residual almejado.

Outro bom exemplo, também da
The Marketing Store, pôde ser confe-
rido na ação realizada na última Copa
do Mundo para o Guaraná Antárctica
- patrocinador da Seleção Brasileira

de Futebol —, que presenteou os con-
sumidores com camisetas alusivas ao
evento desportivo, como resultado da
troca de tampinhas do refrigerante e
uma quantia em dinheiro. Propagada
através de materiais e ações de PDV, a
promoção criou um elo emocional
com o público, resultando na troca de
mais de um milhão de camisetas, que,
durante os jogos, puderam ser vistas
inclusive na Alemanha.

Para Fernando Figueiredo, presiden-
te da Bullet, o produto é a chave de
tudo. "Um produto com alta penetra-
ção tem maiores chances de obter gran-
des resultados, tanto de venda quanto
de imagem. Contudo, se a campanha
proposta conseguir gerar uma 'epide-
mia de marca', também atingirá esse
objetivo", pontua, ressaltando, entretan-
to, que isso só é possível por meio de
uma linha criativa excepcional capaz de
pegar o consumidor de surpresa, por
fugir do óbvio e cair no gosto do target.

O relançamento da linha Lux Luxo
em caixinha evidencia muito bem o
conceito de "epidemia" a que se refere
Figueiredo. O recurso utilizado foi
uma promoção self liquidated, deno-
minada "Lux Mania", que envolveu os
principais pontos-de-venda do País. Ao
longo de dois meses, os consumidores
que compraram cinco sabonetes Lux
(sendo no mínimo três da linha Lux
Luxo) puderam trocar o cupom fiscal
por uma Ipanema exclusiva, mediante
o pagamento de R$ 5,00.

Divulgada por meio de anúncios,
outdoors, materiais de merchandising
e abordagens nos PDVs, a ação mobi-
lizou a troca de aproximadamente 1,5
milhão de sandálias. Soma-se a isso o
fato de ter incentivado o trade a expor
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com destaque a linha relançada, sem,
contudo, deixar de lado a tradicional.

Virou mania

Por falar em epidemia, é consenso
entre os especialistas da área que as
ações que pretendem obter, simulta-
neamente, ganhos em vendas e em
imagem institucional já contagiaram
todo o mercado, especialmente em
função da necessidade dos anuncian-
tes em ativar negócios, construir, posi-
cionar, consolidar e fortalecer marcas
com verbas cada vez mais restritas.

De acordo com os players do setor,
parece ser essa uma tendência ir-
reversível, tendo em vista a crescente
pressão dos clientes, que, a bem da
verdade, vêm solicitando resultados
há algum tempo.

Em 2005, por exemplo, a B\Ferraz
idealizou a campanha de incentivo

"Samsung — Sou mais Brasil", dirigi-
da a 32 distribuidores do segmento IT,
o que resultou no envolvimento de
aproximadamente 1.500 participantes,
dentre os quais alguns foram
escolhidos para compor o
logotipo da ação e propa-
gar o conceito de que "A
Samsung tem a sua cara".

Além de incrementar
as vendas dos distribui-
dores e aquecer o rela-
cionamento dessas equi-
pes com a empresa, o
projeto potencializou esfor-
ços na disputa com a concor-
rência e ainda captou infor-
mações sobre o perfil do target para
otimizar os programas de relaciona-
mento futuros. Em números efetivos,
entre julho e outubro daquele ano, a
empresa registrou um aumento da
ordem de 63% nas vendas de monito-

A campanha de incentivo "Samsung - Sou
mais Brasil" — realizada pela B\Ferraz —

elevou em cerca de 63% as vendas
dos monitores, da marca



Das malas-diretas postadas pela Sun MRM
para promover o pacote Net Combo Digital em

Belo Horizonte e Curitiba, 8% gerou vendas

A elegante ação B-to-C,
proposta pela Fábrica para promover
o modelo esporte sedan CLS da Mercedes-Benz,
registrou um RÓI de 363,42%

rés, em relação ao mesmo período do
exercício anterior.

"As regras do jogo estão mudando
e as agências que
se adaptarem mais
rapidamente a esta
nova realidade ga-
nharão mercado",
prevê Flávio Sal-
les, presidente da
Sun MRM, lem-
brando que as ope-
rações especializa-
das em marketing
direto levam vanta-
gem nessa disputa,
uma vez que já fo-
ram concebidas pa-
ra esse propósito.

Reconhecendo que, tempos atrás,
essa atividade teve seu conceito original
deturpado por alguns marqueteiros de
plantão, que usaram e abusaram de
mensagens como "Ligue Djá", visando
apenas vendas imediatas, sem qualquer
preocupação com a imagem da marca,
o executivo faz questão de esclarecer
que o marketing direto moderno não
apenas trabalha as vendas concomitan-
temente às marcas como opera por

meio dos mais diversos pontos
de contato com o consumidor,
fazendo uso do velho e bom
correio à revolucionária inter-

net, passando por quiosques
interativos instalados nos pontos-

de-venda e ações de telemarke-
ting. "Até os meios mais tradicio-

nais, como a TV, o jornal e a revis-
ta, podem — e devem — ser

utilizados como mar-
keting direto, desde
que solicitem uma res-
posta", explica.

Evidentemente, é pre-
ciso considerar os objeti-
vos do cliente, perfil do
público-alvo e mercados
de atuação. Para auxiliar

a Net a promover o lançamento de seu
pacote Net Combo Digital nas praças
de Belo Horizonte e Curitiba, a Sun
MRM propôs o envio de uma mala-

direta aos prospecte das classes A e B,
que remete a um saco de pães frescos,
ideia justificada pelo texto "a novidade
que acaba de sair do forno".

Elucidativa, a peça detalha os bene-
fícios do novo produto, chamando a
atenção para a oferta da TV Digital,
internet e telefone em um só cabo, pela
melhor relação custo-benefício. Uma
estratégia bastante simples e cujos
resultados não deixaram a desejar. Pelo
contrário, entre os meses de abril e
maio, cerca de 8% das malas-diretas
postadas gerou vendas para a NET

Na percepção de Luiz Buono, vi-
ce-presidente de planejamento e
atendimento da Fábrica Comunica-
ção Dirigida, o Brasil finalmente es-
tá perdendo a vergonha de vender.
"Até bem pouco tempo atrás, as cam-
panhas com foco em vendas eram
consideradas, em muitas agências,
como um 'trabalho menor'. Hoje, os
projetos que não apresentam esse
tipo de apelo, embasados por uma
criatividade acima da média, che-
gam a ser raros", avalia, certo de que
essa tendência veio para ficar. "O
que deverá mudar são os argumentos
de venda, pois se antigamente as
mensagens priorizavam os atributos
do produto, hoje a postura da marca
perante aspectos ambientais e soci-
ais, entre outros, vem ganhando ter-
reno", complementa.

Valendo-se de uma ação B-to-C
tão sofisticada quanto o próprio
produto promovido, em julho de
2006 a Fábrica abordou um públi-
co altamente qualificado (homens
acima de 50 anos, pertencentes à
classe A+, que já possuíam, no
mínimo, quatro automóveis) para
impulsionar as visitas às concessio-
nárias Mercedes-Benz, provocar a
experimentação do modelo esporte
sedan CLS e gerar uma lista de pos-
síveis interessados.

Fugindo do já desgastado tom pro-
mocional "Venha fazer um test dri-
ve", a agência propôs a realização de
um concurso cultural, que premiaria
apenas dois prospects (sendo um no
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Rio de Janeiro e outro em São Paulo)
com uma semana de test drive livre e
um jantar para 12 pessoas, preparado
por chefs da alta gastronomia, na ca-
sa do contemplado.

Orçada em R$ 130 mil, a ação
envolveu ainda uma mala-direta, que
lembrava: "A semana nunca passou
tão rápido. Nem tão confortável e
elegante". No total, a estratégia obte-
ve seis mil impactos, que resultaram
na venda de dois veículos — o equi-
valente ao faturamento de R$ 620
mil ou a um RÓI de 363,42%! Isso
sem falar que o novo modelo tornou-
se objeto de desejo do target, aumen-
tou o fluxo de prospects qualificados
nas concessionárias e, de quebra,
gerou mídia espontânea na TV, nos
jornais e na internet.

Sinergia acima
de tudo

Tendo em vista esse cenário, que
demanda não somente envolver o
consumidor nas experiências de
marca, mas garantir a vivência do
conceito, o diálogo entre as partes e a
efetivação da compra, a IStop+SD
desenvolveu uma metodologia pró-
pria, denominada VIM - Vivenciar,
Interagir e Mobilizar. "As agências
comprometidas com esses três fatores
são as que podem responder melhor
às novas necessidades dos clientes",
promove Rodrigues.

A Bullet, por sua vez, instituiu o
conceito talkability. "Não basta ven-
der, não basta ativar, tem que gerar
talkability. Para isso, é preciso seguir
três pontos: inovar para ser inespera-
do, criar para ser epidêmico e sair do
óbvio", recomenda o presidente da
agência, advertindo que, evidente-
mente, essa conduta é mais trabalho-
sa, mas, em compensação, propicia
maiores chances de se desenvolver
uma ideia realmente vencedora que
venda a imagem e o produto.

Entretanto, na concepção dos por-
ta-vozes da 360° btl, as agências com
maiores possibilidades de traçar um

plano mais efetivo, geren-
ciando todo o processo,
ainda são as de propagan-
da, embora elas conti-
nuem necessitando de
parceiros especializados
em outras atividades para
que o resultado de suas
ações seja o mais preciso possível.
Por essa razão, o executivo da Samba
sugere que as agências de propagan-
da trabalhem em conjunto
com as de promoção. "Essa
conduta gera discussões e solu-
ções extremamente positivas.
Por outro lado, quando isso não
acontece, costuma surgir ruídos
na comunicação ou falhas na
operação", alerta Mansano.

Segundo Celio Ashcar Jú-
nior, sócio-diretor da Mix, as agências
que trabalharem os 360 graus da
comunicação levarão vantagens com-
petitivas ao propor seus planos, que
tendem a estar mais alinhados e sinér-
gicos, como é possível conferir na pro-
moção "Ano Novo, Vida Nova Mas-
terCard", realizada pela agência, entre
novembro e dezembro de 2006,
para aumentar o volume de
transações efetuadas pelos car-
tões MasterCard e MasterCard
Maestro, em todo o País.

Para concorrer aos prémios
de R$ 100 mil, que poderiam
ser utilizados para equipar a
casa, fazer a viagem dos son-
hos ou renovar o visual, basta-
va aos interessados cadastrar
seus cartões via internet, SMS
ou linha 0800. Tudo para aju-
dar o público a "ficar de bem
com a vida", estado de espírito
que, como reforçava a campa-
nha, "não tem preço".

A iniciativa foi fortemente
divulgada aos lojistas, para os
quais também foram elaboradas
algumas ações exclusivas (incluindo o
sempre eficiente "comprador misterio-
so"); às equipes de vendas (por meio de
broadsides); e, é claro, aos consumido-
res finais (impactados com blitzes em

Em apenas 60 dias, a
promoção "Ano Novo,

Vida Nova MasterCard"
— criada pela Mix —
aproximou a marca

do target e elevou
sensivelmente o
uso dos cartões

Valendo uma casa com um carro na
garagem, a ação "A vida inteiramais

você", da Sight Momentum, promoveu
150 produtos da Johnson S. Johnson
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Concebido para a região Nordeste, o projeto
"Arraia da Torcida Nestlé" — também
da Sight Momentum — elevou em 100%
as vendas dos produtos da marca

bares, restaurantes e centros comer-
ciais, quiosques instalados em shop-
ping centers e farto material de
PDV). Em apenas 60 dias, a pro-
moção aproximou a marca do
púbico-alvo (usuários das classes A,
B e C+), elevando as transações
propostas, como atesta o registro de

nada menos que 334.102 cartões, du-
rante o período.

Reginaldo Ferrante, diretor-geral
da Sight Momentum, acrescenta que,
independentemente do tipo ou nú-
mero de agências envolvidas, a forma
de trabalho deve ser totalmente inte-
grada e regida por uma equipe multi-
disciplinar. Foi assim com o desenvol-
vimento da ação "A vida inteira mais
você", que permitiu a Johnson &
Johnson promover sua linha comple-
ta de produtos (nada menos que 150
itens) entre os consumidores de todas
as idades e classes sociais.

Como divulgado em ações diárias
de merchandising na atração global
Mais Você, para participar bastava
adquirir dois produtos diferentes da
Johnson & Johnson e enviar os códi-
gos de barra a um CEP promocional,
o que daria o direito a concorrer a
prémios diversos, incluindo a partici-
pação em um game emocionante -
valendo uma casa com um carro na
garagem —, conduzido pela apresen-
tadora Ana Maria Braga, que pela pri-
meira vez recebeu consumidores no
palco de seu programa.

Outro trabalho da Sight Momen-
tum que merece destaque é a pro-
moção "Arraia da Torcida Nestlé",
realizada em junho do ano passado,
com o desafio de fortalecer a ima-
gem da marca e alavancar as vendas
dos produtos na região Nordeste,
além de estreitar o relacionamento
com aquela população.
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A estratégia adotada envolveu,
entre outras ações, a distribuição (por
intermédio da mecânica "comprou-
ganhou") de copos para coleção, com
as cores da bandeira brasileira; a insta-
lação da "Palhoça Nestlé" (espaço
concebido para degustações e ativida-
des diversas) nas festas de Caruaru e
Campina Grande; e atividades pro-
mocionais nos pontos-de-venda. Tudo
divulgado na TV PDV, com comer-
ciais gravados nos próprios estabeleci-
mentos comerciais, o que assegurou
uma excelente negociação com o
trade. No total, 149 mil brindes foram
distribuídos, além de ter sido apurado
um acréscimo de 100% nas vendas
dos produtos da marca, em relação ao
mesmo período de 2005.

Na concepção de Deyse Dias
Leite, não há um modelo de agência
ou forma de trabalho mais indicada
para realizar esse tipo de esforço de
comunicação. "O que existe é um
tipo de anunciante. Não é mais pos-
sível falar em propaganda x promo-
ção x marketing direto. O Versus'
virou mais. Assim, o mundo ideal
aponta para um cliente capaz de
integrar vários géneros de esforços
com competência, sem jamais per-
der de vista a importância do brand",
sustenta a sócia-diretora de criação
da Copyright, responsável pelo de-
sign dos cartões, peças promocio-
nais e, em alguns casos, até mesmo
pelo conceito criativo dos novos pro-
dutos do Santander, que reforçam o
posicionamento do banco: "O valor
das ideias".

Importante destacar que a marca
Santander ainda está sendo trabalha-
da, pois deixou o aval do Banespa há
pouco mais de seis meses. Dessa
forma, o lançamento desses cartões se
transformou na própria plataforma de
construção da marca. Por contar com
atributos distintos e, como tal, estar
direcionado a usuários com perfis
diferentes, cada produto recebeu
uma estratégia própria.

Tomando por base a dualidade dos
features do Santander Light (que ofe-

rece metade dos juros e até o dobro
do limite), a agência desenvolveu o
card design com duas metades com-
plementares que se encaixam, padrão
gráfico adotado em diversas peças,
inclusive na mala-direta enviada
aos prospects, com o título "Pode
sonhar por inteiro, os juros são pela
metade"; e no sales-kit elaborado para
os gerentes: "Quer ver suas vendas
dobrarem na metade do tempo?"

Para o Santander Unlimited (o
black da instituição), que garante
serviços e facilidades exclusivas
para um público altamente seleto

• com crédito ilimitado, mas
tempo bastante restrito —, a Co-
pyright criou o slogan "O tempo sem
limites", reforçando o que seu target
mais valoriza. A novidade foi ofereci-
da aos clientes Private apenas via
comunicação dirigida, por meio da
força de vendas. Para os ge-
rentes foram desenvolvidos
materiais como welcome-kit e
sales-kit, este integrado por uma
revista que aborda editorial-
mente os atributos do lança-
mento e várias teorias e questio-
namentos acerca do tempo.

Por sua vez, o Santander Free pas-
sou a competir no mercado com o
diferencial de ser o primeiro cartão
internacional sem anuidade ou tarifas
para sempre, firmando o conceito de
transparência com o consumidor.
Esse foi justamente o ponto de parti-
da para a criação do conceito criativo
da campanha (também a cargo da
agência) e do card design, pertinente-
mente produzido em plástico trans-
parente. Nos três casos a instituição
financeira obteve excelentes índices
de aceitação, que vieram na esteira de
uma marca que vem sendo muito
bem construída.

Esperamos que os diversos cases
apresentados nesta matéria possam
comprovar que, ao contrário do que
sugerem os versos de nossa "poeta da
alma", no universo da comunicação é
sempre possível dar asas às marcas
sem tirar os pés do chão.

A Copyright responde pelo card design,
peças promocíonais e, em alguns casos,

até mesmo pelo conceito criativo dos
novos cartões do Santander
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