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Com a cara do dono
Itaucard aproxima-se da linha de comunicação do Banco Itaú e
adota exposição de marca ostensiva para captação de clientes
Cláudia Bredarioli

Mercado

aproximarmos de novos clientes”, afirma. A escolha do mês de
abril para veiculação ostensiva
da campanha visa dar suporte
aos esforços de venda do produto que serão realizados em um
período em que, sazonalmente,
os brasileiros já negociaram suas
dívidas contraídas no início do
ano e têm possibilidade de estabelecer outros compromissos
financeiros.
A ação inclui três filmes distintos que irão ao ar em canais
abertos e pagos de televisão.
O primeiro deles é “Champagne”, veiculado desde domingo,
1 o de abril. O comercial traz
cenas de um casal que utiliza
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Definitivamente dissociada
da Credicard (após processo
de cisão no qual o Citibank
ficou com a marca da emissora
de cartões de crédito), a Itaucard vai neste mês à mídia — à
exaustão — para reforçar seu
posicionamento no mercado e
iniciar um grande esforço de
conquista de clientes. A nova
campanha, criada pela DPZ, dá
um tom emocional à comunicação da marca, aproximando-a
da linha adotada pelo Itaú, à
qual estará cada vez mais vinculada. A assinatura “Muito mais
para a sua vida”, aliás, também
se assemelha ao mote das maiores bandeiras globais de cartões

de crédito, Visa (“Porque a vida
é agora”) e Mastercard (“Não
tem preço”).
Segundo Fernando Chacon,
diretor de marketing de cartões
do Itaú, no segundo semestre do
ano passado foram realizadas várias pesquisas que confirmaram
a força da marca Itaucard e sua
recepção positiva por parte dos
consumidores. “Na comunicação do Itaú já dissemos que o
banco estava de portas abertas,
e o cartão é uma dessas portas,
um meio de persuasão para nos

Ficha técnica
Título: “Champagne”
Anunciante/produto:
Banco Itaú/Itaucard
Agência: DPZ
Direção de criação: Carlos Rocca
Criação: Marcello Barcelos
e Mauricio Machado
Produtora/filme: Conspiração Filmes
Direção/filme: Cláudio Torres
Fotografia: Ralph Stralow
Produtora/som: Voicez
Finalização: Link Digital
Aprovação/cliente: Antonio Matias,
Fernando Chacon e Vanessa Portugal
Ação tem o objetivo de manter
a marca na líderança em emissão
de cartões de crédito

o Itaucard para a montagem
de uma noite romântica em
casa. “Ponha lençóis novos na
cama. Ponha o telefone fora do
gancho. Ponha velas na mesa.
Ponha o champagne no gelo”,
recomenda o texto de fundo.
De repente, o homem pisa em
um patinho de borracha, na
sala, e do alto da escada surgem os dois filhos do casal espiando e sorrindo. “Quisemos
falar de coisas que as pessoas
gostam de fazer, com um tom
emocional e uma pitada de humor”, diz Carlos Rocca, diretor
de criação da DPZ.
A campanha conta ainda com
peças para rádio, cinema, internet e mídia impressa. Os anúncios
serão adequados ao perfil de cada
publicação, com adaptações para
os diferentes públicos leitores,
adotando formatos diversificados, inseridos no contexto editorial do veículo.
O Itaú, líder em emissão de
cartões de crédito no País, finalizou
2006 com mais de 13,4 milhões de
plásticos, que foram responsáveis
pela movimentação de R$ 35,3 bilhões — cerca de 25% do mercado.
Em 2007, a instituição financeira
prevê consolidar sua posição ampliando os resultados.

O segmento de cartões de
crédito, débito, de lojas e de
rede movimentou R$ 246,3
bilhões em compras no País
em 2006, segundo a Associação
Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços
(Abecs). O valor representa
um crescimento de 21% em
relação a 2005, o que demonstra a manutenção do ritmo de
expansão que o mercado de
meios eletrônicos de pagamento vem apresentando nos
últimos anos.
Para este ano a Abecs estima
que o consumidor brasileiro deverá acumular um montante de
4,9 bilhões de transações com
esses tipos de cartões, o que
representará um crescimento
em torno de 14% em comparação com 2006. No entender da
entidade, essa alta será acompanhada por uma expansão de
18% no valor das compras e
de 10% no número de cartões
emitidos. De acordo com esses
cálculos, em dezembro de 2007
o Brasil terá 416 milhões de
plásticos em circulação, com
movimentação de R$ 290,8
bilhões ao longo do ano.

BB foca micro e
pequenas empresas
Firmar a imagem do Banco do
Brasil como parceiro dos novos
empresários é o objetivo principal
da campanha criada pela Artplan
para a instituição financeira.
A ação, focada no mercado de
micro e pequenas empresas, é
um desdobramento da campanha “Todo seu”, que no início do
ano modificou a fachada de 300
agências de todo o País.
Com o conceito “Só uma coisa
deixa a gente mais feliz do que ver
o seu nome na nossa fachada. É
ver seu nome na fachada do seu
próprio negócio”, a campanha dá
continuidade ao posicionamento
macro do banco e apresenta os
produtos e soluções estratégicas
oferecidas pelo BB aos clientes,
mostrando parceria e entendimento total desse negócio.
A primeira fase, iniciada neste
domingo, 1o de abril, será nacio-

nal e contará com um filme de
60 segundos, que vai explorar
o conceito “Inaugurações”, com
pessoas comuns que aparecem
felizes e orgulhosas abrindo seus
negócios. O comercial, produzido
pela Dínamo Filmes e dirigido por
Edu Cama, será veiculado em
TV aberta e fechada e faz uma
alusão ao “nascimento de um
filho”, usando como trilha sonora
a música Coisinha do Pai, de Jorge
Aragão. A ação inclui ainda spots
de rádio e anúncios em jornais e
revistas. Na mídia impressa, serão
trabalhados os diversos setores de
micro e pequenas empresas, como
moda, material de construção,
turismo, informática, autopeças e
indústrias de calçados e móveis. A
campanha foi criada por Rodrigo
Rosman, Sérgio Carvalho, Danilo
Maio e Roberto Vilhena, que assina a direção de criação.

Ação criada pela Artplan é um desdobramento da campanha “Todo seu”,
que personalizou a fachada de 300 agências em todo o País

Bradesco publica seus diferenciais
O Bradesco inicia neste mês de
abril uma estratégia de marketing
que pretende utilizar argumentos
racionais para a conquista de
novos clientes, na tentativa de se
esquivar das abordagens eminentemente emocionais. Fazendo um
caminho não usual, que começa
no endomarketing para desaguar
na comunicação de massa, a peça
central da campanha desenvolvida pela Neogama/BBH será o
livro 120 Razões para Ser Cliente
Completo.
A publicação traz diferenciais
apontados pela própria equipe da
instituição financeira e servirá de
ferramenta para atração de clientes ao dar argumentos de defesa
a seus 80 mil funcionários — que
são o público-alvo principal da obra,
cuja tiragem inicial será de 100 mil
exemplares. “Nosso objetivo é que
os gerentes tenham em mente
essas razões para trabalhá-las com
os clientes atuais e potenciais”,
salienta o diretor de marketing
Luca Cavalcanti, que, com a ação,
espera aumentar a base atual de 17

Obra traz razões para ser cliente Bradesco

milhões de correntistas.
Impresso pela Burti (que venceu concorrência para o job), o livro
traz textos breves explicativos de
cada uma das 120 razões ilustradas
por fotos feitas especificamente
para este fim por 20 fotógrafos selecionados pela agência, em uma lista
que inclui Bob Wolfenson, Marcia
Ramalho e Klaus Mitteldorf. Haverá

também uma versão digital disponibilizada na internet e outra
em tamanho gigante, que poderá
ser manuseada pelo público,
para ornamentar cem agências
do Bradesco.
“Simpatia, música, sorriso e
promessa de futuro fazem parte,
mas não podem ser a verdadeira
razão para escolher um banco.
Um lado da decisão é racional.
O ponto mesmo é: por que eu
devo escolher esse banco e não
aquele? Em que esse banco que
está sorrindo para mim na propaganda é melhor do que o outro
que também sorri?”, questiona
Alexandre Gama, presidente e
diretor de criação da Neogama/
BBH e responsável pela concepção do projeto ao lado do diretor
de arte Márcio Ribas.
Os desdobramentos virão
não só em campanha publicitária
estrelada pelo ator Rodrigo Santoro, mas também em exposição
itinerante com algumas das imagens que ilustram o livro.
Alexandre Zaghi Lemos
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