
Bradesco argumenta
Banco quer chamar a atenção com "120 razões para ser cliente completo"

ROSEANI ROCHA

Embora o livro se chame "120
razões para ser cliente comple-
to", Alexandre Gama afirma
que ele será mais que apenas
base para uma campanha ex-
clusivamente destinada à cap-
tação de clientes.

A iniciativa do volume é do
Bradesco e de uma de suas
agências, a NeogamaBBH, sen-
do que a concepção da obra é
do próprio Gama e de Márcio
Ribas.

Com tiragem de 100 mil
exemplares, produzidos pela
Gráficos Burti, o livro reúne
argumentos de variados mati-
zes, dos mais práticos e especí-
ficos do segmento bancário aos
que mexem mais com questões
amplas da sociedade. Assim,
entre as 120 razões estão o fato
de ter sido o primeiro banco a
lançar programa voltado à me-
dição da emissão de gases que
colaboram com o efeito estufa,
com o objetivo de con-
trolá-lo; de ter
criado o maior
programa pri-
vado de ensino
gratuito do Brasil
(Fundação Brades-
co); ou, ainda, ser o
banco privado que
mais destina parcela
de seu resultado em
prol da sociedade.

Mas os livros não
serão entregues a pros-
pects e sim aos 80 mil
funcionários do banco
e para os demais esta-
rá numa versão digital
(que pode ser vista
em www.!20razoes.
com.br).

Para divulgar suas
120 razões o Bra-
desco vai contar

com Rodrigo Santoro,
estrela de "300", filme
no qual interpreta o
rei persa Xerxes. No
entanto, sobre a par-
te da campanha que
começa este mês com
filmes (provavelmente
quatro), anúncios para
jornal e revista, spots e
internet, tanto Gama,
quanto Luca Caval-
canti, diretor de ma-
rketing do Bradesco,
mantêm suspense.

Para ilustrar cada
uma das 120 razões,
20 fotógrafos - en-
tre eles Bob
Wolfenson,

KlausMitteldorf,
Renata Castello
Branco e Thelma
Vilas Boas - fo-
ram convocados
a expressar em
imagens as van-
tagens apontadas
pelo Bradesco.
O material pro-
duzido por eles

também vai

virar pôsteres para utilização
nas agências e será reunido
numa exposição fotográfica.
O local para sua realização,
no entanto, ainda não foi de-
finido.

"O livro é uma ferramenta
de trabalho para todos os fun-
cionários, lhes dando orgulho
de participar de uma orga-
nização completa, refletindo
o posicionamento 'Brades-
completo', que começou a ser
usado há dois anos", afirma
Cavalcanti.

Hoje o Bradesco possui 35
milhões de clientes ati-
vos e 17 milhões de cor-
rentistas. O orçamento
destinado à Fundação
Bradesco, que possui
107 mil alunos, foi, em
2006, de R$ 190 mi-
lhões. O de projetos
sócio-culturais, de R$
250 milhões. O que
está sendo investido
nessa nova fase de sua
comunicação, toda-
via, não é revelado.
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