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A primeira campanha da Loducca para a Nextel (a agência venceu concorrência pela conta no 
final do ano passado), que estreou na semana passada, marca o lançamento do conceito 
"Bem-vindo ao Clube", que visa posicionar a operadora de telefonia móvel pós-paga como uma 
promotora de redes sociais. 
 
Os sete filmes dirigidos pelo cineasta Fernando Meirelles (que também é um dos garotos-
propaganda dos anúncios) mostram depoimentos individuais de famosos como o chef Alex 
Atala, dono do badalado e premiado restaurante D.O.M., o estilista Reinaldo Lourenço, a atriz 
Camila Morgado, além de pessoas não conhecidas. Nos depoimentos, eles falam sobre desafios 
profissionais e gostos pessoais. "A idéia é simples e muito boa, por isso, aceitei o convite para 
dirigir os filmes. Mas não creio que vou voltar a fazer filmes publicitários, pois essa é uma 
carreira que dei por encerrada", disse Meirelles. 
 
No final dos filmes, a assinatura reforça o conceito: "Essa é a minha vida, esse é o meu clube. 
Nextel. Bem-vindo ao Clube". As peças impressas seguem a mesma linha criativa. No anúncio 
que traz como personagem Alex Atala, o texto apresenta o dono do D.O.M. como "chef, dono 
de restaurante, três filhos, punk rocker, pescador, DJ de vez em quando".  
 
As peças e o making off da nova campanha podem ser conferidos no hotsite 
www.bemvindoaoclube.com.br. A criação é de Cassio Moron, Roberta Moraes e Guga Ketzer, 
que também assina a direção de criação. A O2 Filmes é a responsável pela produção e a trilha 
é da Tentáculo. 
 
Rádio 
Operadora que virou sinônimo de rádio, a Nextel – que oferece a tecnologia PTT (Push-to-talk, 
ou ligação direta via rádio) – teve em 2007 o melhor resultado no Brasil (nos dois anos 
anteriores a base de clientes da operadora cresceu mais de 40%) e agora quer reforçar o valor 
de marca e reputação no mercado.  
 
O novo conceito será o guarda-chuva de toda comunicação da marca em 2008. "É uma 
campanha 360º e também uma quebra de paradigmas, já que neste momento não queremos 
uma comunicação para alavancar resultados. O intuito é posicionar a marca como um bem de 
prestígio e desejo no mercado brasileiro", afirmou Mario Carotti, vice-presidente de marketing 
da Nextel. 
 
A Loducca vai coordenar todas as ações de comunicação com o novo conceito, incluindo parte 
do trabalho da conta digital (que é dividida com a Ogilvy). A agência de Celso Loducca está 
coordenando inclusive ações internas com os funcionários da Nextel e pensou até no kit "Bem-
vindo ao Clube" para os novos consumidores. "A partir de agora, a primeira ligação que o 
cliente vai receber é do presidente da Nextel, dando as boas vindas. É uma ação muito 
personalizada", comentou o diretor de criação, Guga Ketzer. 
 
Asterisco 
Ícone da Nextel, o asterisco (utilizado para fazer ligações dos aparelhos da operadora, 
independente do local e número) ganhou destaque na campanha. "Transformamos o asterisco 
quase que na segunda marca da Nextel", destacou Celso Loducca. O símbolo vai, por exemplo, 
estampar o capacho de todas as 59 lojas próprias da Nextel no Brasil.  
 
O objetivo da ação é tratar o homem de negócios de uma forma mais pessoal e alcançar todos 
os seus pontos de contato na comunicação, oferecendo a ampliação da utilização dos serviços 
Nextel, além do ambiente de trabalho. "Chegou a hora de a marca se comunicar com a pessoa 
por inteiro, com todos os seus interesses, clubes e afinidades – sejam eles profissionais ou 
pessoais", destacou o publicitário. 
 



A Nextel está presente no País desde 1997 e possui mais de 1,18 milhão de usuários 
corporativos. Focada no ambiente empresarial, a base de clientes da Nextel é formada por 
empresas (80%) e profissionais liberais (20%). 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 25 fev. 2007. p. 16. 


