
Os melhores
e da

P
ublicamos a seguir a segunda parte da matéria sobre o

Notabiles, a seleção, feita pelo Ibmin - Instituto Brasileiro de

Marketing e Inteligência de Negócios, dos melhores casos

recentes do universo do marketing e da comunicação. Casos

que já haviam sido laureados em alguma premiação importante

do mercado e estavam provados pelo tempo. Quatro dos 10 pre-

miados no Notabiles 2003 foram publicados na edição 736 de

About. A seguir, o resumo dos outros seis trabalhos destacados.

O espetacular upgrade de Havaianas
Um dos objetivos mais comuns nos planos de marketing e

comunicação é o de fazer um upgrade na imagem e no uso de um

produto e serviço, de forma a aumentar seu preço e ampliar seu

universo de compradores.

Na prática, porém, a absolu-

ta maioria dessas tentativas de

inflar o status das marcas

redunda em fracasso, sem que

os objetivos sejam alcançados

e até mesmo comprometendo

a performance já existente.

O caso das sandálias Ha-

vaianas, da Alpargatas, é uma

grande exceção, pois o upgra-
de foi feito de forma magnífi-

ca, a partir do mesmo produto

básico, com algumas mudan-

ças incrementais, sem a perda do DNA fundamental (um calçado

confortável e prático de usar) e utilizando de forma magistral a

comunicação em toda sua extensão (um trabalho da equipe inter-

na da empresa e da AlmapBBDO).

A universalidade de uso de Havaianas — e seu imenso ganho

de prestigio e valor percebido — foi obtida pela mudança no tom

e uso constante da propaganda, pela excepcional qualidade cria-

tiva e de produção dos anúncios e comerciais, pelo lançamento de

diversas linhas exclusivas e edições especiais do produto, pelo tra-

balho altamente profissional no campo da moda e de RP e pela

extensão de sua venda para o mercado internacional.

Essa internacionalização da comercialização do produto gerou

dois importantes benefícios: a obtenção de receita em um pata-

mar muito superior e os excelentes reflexos no Brasil da presença

A excepcional qualidade criativa
e de produção dos anúncios e
comerciais contribui para a
universalidade de uso de Havaianas

e sucesso do produto no eixo mundial da moda. No campo nacio-

nal, tudo começou com pequenas mudanças no produto (emprego

de cores e modificações estruturais) e com a ênfase na alteração de

sua embalagem, distribuição e comunicação.

Os lançamentos das linhas Top, Surf, Kids, Summer, Floral,

Fashion e, mais recentemente, Style e Trekking, criaram a base

substantiva para as ações de comunicação. O uso das linhas espe-

ciais de tiragem e circulação exclusiva gerou a condição mágica de

fazer um produto de massa passar a ser um ícone de moda.

Cuidado particular foi tomado com o ponto-de-venda, na ges-

tão de linhas e na propaganda. O merchandtsing foi inteiramente

modificado, dos dispensers básicos nos supermercados a sofistica-

dos displays nas lojas de moda. As edições de cores de cada linha

seguiram as tendências de moda e foram tratadas na forma de

tiragens reduzidas. A propaganda se transformou no ícone mais

evidente, com o emprego de um padrão muito elevado de dire-

ção de arte, fotografia e ilustração.

Os resultados foram reconhecidos de forma espontânea pela

imprensa nacional e internacional, por inúmeros prémios conquis-

tados e, principalmente, pelo atingimento de um patamar de ven-

das anuais na casa da centena de milhões de pares — mas com

um expressivo aumento no preço médio de cada item.

h: sucesso pelo respeito à consumidora
O caso de Ala não é o da glamouriza-

ção, mas sim o do foco num target e num

mercado geográfico específicos. Ala é um

sabão em pó da Unilever voltado ao seg-

mento de baixa renda das regiões Norte e

Nordeste, uma subcategoria de crescente

importância.

Para competir com diferencial em um

mercado bastante disputado, a decisão foi

a de manter a alta qualidade do produto

e lutar pelo seu posicionamento de marca,

de modo a escapar da briga simplesmen-

te baseada no preço.

A decisão de gerar sólido envolvimen-

to com o target visado conduziu à estra-

tégia de construir uma forte presença no

imaginário de seu público. Como meio de

A Ala alcançou a
liderança no segmento

de marcas populares,
mesmo sendo o

produto mais caro, com
12,9% de participação
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se alcançar esse objetivo, os esforços foram concentrados no

patrocínio das festas mais populares da região, mais especifica-

mente o São João (Caruaru e Campina Grande) e a Paixão de

Cristo (Nova Jerusalém).

O diferencial da presença nesses eventos foi o emprego de todo

o elenco tradicional de táticas feitas para as grandes promoções,

como sinalização de alto impacto e de qualidade, distribuição de

brindes exclusivos e a realização de ações de envolvimento capa-

zes de criar a "experiência de marca" de forma emocional e única.

É importante notar que, na verdade, o sucesso do caso de Ala

está fundamentado no grande respeito à consumidora visada, seja

pela oferta de um produto de qualidade a preço acessível, seja pela

preocupação em tratar a marca com toda a dignidade, seja pela pre-

sença nos eventos selecionados com o mesmo nível de sofisticação

empregado na promoção de produtos premium.

O resultado foi que Ata alcançou a liderança no segmento de

marcas populares, mesmo sendo o produto mais caro, com

12,9% de participação no mercado total.

Sedex 10: a vitória da excelência
Apesar de já oferecer um serviço de entrega de alta qualidade,

o Sedex, a um valor bastante acessível, e de liderar o mercado, os

Correios entenderam que era preciso criar um serviço top de linha

de forma a atender ao segmento mais exigente de usuários e

combater seus concorrentes mais focados na ponta de maior ren-

tabilidade do negócio.

A solução foi criar um patamar de excelência, por meio do

Sedex 10, um serviço de courier ofertado com a promessa de

entrega antes das 10 horas da manhã na cidade de destino (hoje,

mais de 60, incluindo todos os principais centros urbanos do País).

Para assegurar de forma pública essa promessa — e gerar o

necessário comprometimento interno —, foi estabelecido, desde

o início, o critério de devolver ao cliente o dobro do valor da pos-

tagem caso exista falha na promessa do serviço.

Amparado na ampla malha de distribuição e infra-estrutura

logística dos Correios, na oferta focada de excelência, em uma

denominação ao mesmo tempo direta e de significado simbólico

positivo (o 10), e apoiado em uma abrangente e precisa campa-

nha de comunicação, o Sedex 10 foi lançado em outubro de

2001, com imediata aceitação junto ao público usuário.

Ao fim do primeiro ano de existência do serviço já se alcançava

a marca de quase 250 mil entregas

mensais e um índice de indenizações

inexpressivo, de apenas 0,07%.

Atualmente, com o serviço sendo

oferecido a 90% de seu mercado

potencial, o Sedex 10 movimenta

mais de 300 mil encomendas por

mês, ajudou a elevar ainda mais a

marca dos Correios e da própria linha

Sedex e, para coroar o esforço, está

no top of mind dos serviços de entre-

ga top de linha do mercado.

Apoiado em uma
abrangente e precisa

campanha de comunicação,
o Sedex 10 foi lançado em

outubro de 2001

lide transforma-se em sinónimo de categoria
O segmento de televisores widescreen é muito importante não

apenas pelo elevado valor de cada aparelho como devido à gera-

ção de uma reputação de alta tecnologia para a marca-mãe.

Foi com base nessa realidade que a Philips decidiu apostar alto

no lançamento de sua linha DWide, de modo a reforçar sua lide-

rança no segmento de W e não deixar a concorrência utilizar essa

novidade para ocupar espaços.

Além de desenvolver modelos adequados ao novo formato e

com a mais atual tecnologia disponível, a criação de um nome

forte e uma impactante campanha de comunicação foram os fun-

damentos dessa estratégia de renovar toda a imagem da catego-

ria promovendo intensamente a linha premium.

Desenvolvida pela DM9DDB, a campanha foi iniciada posicio-

nando a DWide como a televisão do futuro, empregando de

forma" criativa um vasto elenco de mídias e veículos. Na segunda

etapa, depois da ênfase futurista, deu-se prioridade à explicação

didática dos benefícios imediatos da alternativa em aparelhos de

W; um intenso uso do cinema deu o tom nessa fase.

A terceira etapa da campanha usou o gancho da Copa do

Mundo e a figura de Felipão, aproveitando inclusive a proximida-

de sonora do nome do técnico, da marca e do modelo (Philipão).

Concluída a fase ligada à Copa, a linha de comunicação retor-

nou ao tema inicial, sempre puxando a imagem dos televisores

Philips a partir dos atributos superiores da linha DWide.

Propaganda em várias mídias, ações de merchandising e oportu-

nidades promocionais têm sido usadas de forma integrada.
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A DWide já participava,
no fim de 2002, com 13% do
total de faturamento
da Philips

Os resultados dessa es-

tratégia foram excepcio-

nais. Mais de 80% dos con-

sumidores do target acre-

ditam que a DWide é a

única linha widescreen existente no mercado e seu share no seg-

mento também ultrapassa os 80%.

A DWide já participava, no fim de 2002, com 13% do total de

faturamento da Philips e a Real Fiat (linha intermediária entre a

DWide e a comum) atingia 27%. E como a tendência é crescen-

te, esses índices devem atingir, neste ano, 18% e 32%, respecti-

vamente. Sem contar que as vendas da Philips vêm crescendo em

ritmo superior ao de toda a categoria.

Sym: enfrentando os gigantes
Tradicional fabricante brasileira de produtos de higiene pessoal,

a Santher decidiu estender sua atuação para a categoria de absor-

ventes íntimos femininos de primeira linha, mercado dominado

por três grandes multinacionais (P&G, J&J e KC).

A estratégia fundamental foi a de enfrentar os líderes de fren-

te, com um produto, Sym, de alta qualidade e preço, inovador e

posicionado para estar entre os tops de mercado.

Foi feito um lançamento em mercado-teste no Nordeste e em

Minas Gerais, de modo a checar a estratégia e acertar o compos-

to de comunicação, a abordagem e a linguagem.

Utilizar um homem falando sobre o produto foi o approach

publicitário diferenciado (desenvolvido pela Neogama BBH) usado

desde a fase teste — com excelentes resultados. Principalmente

porque caiu no agrado das mulheres mais jovens e independen-

tes, segmento com maior potencial de troca de marca.

O acerto da estratégia estava comprovado. Tanto que o mesmo

esquema foi empregado quando do lançamento nacional, desta

vez com a certeza do acerto do mix e dos desdobramentos em

cada ferramenta de comunicação e mídia.

Os resultados de venda foram muito interessantes, com a rápi-

da conquista de expressivas fatias do mercado, sendo boa parte

desses negócios subtraí-

da justamente das mar-

cas líderes da categoria.

Nos primeiros seis me-

ses após o lançamento

de Sym, 3,5% do merca-

do pertencia ao novo

produto, índice que pas-

sou para 4,3% no pri- Nos primeiros Seis meses após °
lançamento de Sym, 3,5% do mercado

meiro ano. Nos merca- pertencia ao novo produto - índice que
dos com distribuição passou para 4,3% no primeiro ano

mais horizontalizada essa participação era superior e, consideran-

do o recall da nova marca, registrava-se presença ainda mais forte

- o que permite prever um movimento ascendente de sucesso

sobre seus sólidos concorrentes.

Uniclass: as virtudes do segmentação

A comunicação do Uniclass conseguiu
ser diferente não apenas da

propaganda do Unibanco, mas se
transformou na mais marcante linha
de comunicação do setor financeiro

O mais bem-sucedido projeto de segmentação de serviços

financeiros do País nasceu da constatação de que seria convenien-

te para o Unibanco atender de forma mais específica o grupo de

clientes com mais de R$ 4 mil reais de renda mensal, que deman-

davam naturalmente uma gama mais ampla de serviços mais

específicos e que esperavam ser reconhecidos como consumido-

res mais importantes pelo sis-

tema bancário.

Desde sempre os muitos

ricos têm sido tratados de

forma exclusiva pelos ban-

cos. O grande contingente

da classe média superior,

porém, que representa uma

parte considerável do merca-

do financeiro, contava com

alternativas muito pouco

diferenciadas em relação aos

serviços de massa.

Com o Uniclass, o Uniban-

co revolucionou essa lógica, pois passou a tratar esse grupo de

clientes de forma realmente mais individual — de um portfolio de

produtos e serviços específicos a toda uma programação visual

própria, de um espaço particular nas agências a uma estrutura de

teleatendimento dedicada. Sem falar de uma série de "mimos",

como agências exclusivas mais parecidas com clubes de serviços do

que com a tradicional loja bancária.

A campanha de comunicação, desenvolvida pela W/Brasil, con-

seguiu ser diferente não apenas da propaganda do Unibanco

(sem contrariar os valores do banco), mas se transformou na mais

marcante linha de comunicação do setor financeiro, ao adotar lin-

guagem e estética bastante características. Com base no testemu-

nhal de pessoas de evidente sucesso, a campanha se destaca pela

transferência muito inteligente do prestígio delas para o Uniclass.

O sucesso em termos de migração de clientes do Unibanco

para esse segmento e de atração de clientes de outros bancos foi

excepcional, com a conquista de uma sólida e distanciada lideran-

ça nacional em número de contas dessa faixa de mercado, assim

como em volume de negócios e em rentabilidade. A experiência

também inspirou o lançamento do Uniclass Empresas, que tem

tudo para repetir a excelente performance de segmentação das

pessoas físicas.

A mais evidente comprovação da vitória do Uniclass, porém, é

dada pela concorrência; pois esse modelo de segmentação pas-

sou a ser empregado (com pequenas variantes) por praticamente

todos os grandes conglomerados bancários nacionais.
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