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uando começou a planejar
a campanha "Você ganha

mais e sua vida também", da
Brasil Telecom, a executiva Ana
Paula Cortat, vice-presidente de
planejamento da Leo Burnett,
percebeu que encontrara o ca-
minho ideal ao presenciar diálo-
go entre vendedor e comprador.
Um queria vender um aparelho
diferente do desejado pelo con-
sumidor e o cliente insistia em
um telefone com máquina fo-
tográfica embutida. O pedreiro
viu no feature a oportunidade
de mostrar serviço encami-
nhando fotos para seus clientes
pelo celular. Para Ana, estava
claro que enfatizar a relação da
marca com seus consumidores
tinha a ver com a entrega a seus
usuários mais do que ofertas
de preço, "mas a possibilidade
de fazer negócios, ganhar mais
tempo e realizar mais". Em sín-
tese: o consumidor no centro
das decisões.

São cinco filmes, dirigidos
por Roberto Berliner, com lin-
guagem documental, 20 anún-
cios, mídias alternativas, spots

e material de ponto
"Aproximadamente

32 milhões de brasileiros cum-
prem uma jornada de trabalho
superior a 44 horas semanais.
Uma média de 48% da popula-
ção desempenha mais de uma
atividade ou faz hora extra. Cer-
ca de 56% dos brasileiros traba-
lham na informalidade e estão
acessíveis a oportunidades pro-
fissionais graças ao celular. A
campanha de reposicionamen-
to é para agregar valor à oferta
de preço, cobertura e conexão.
Nossa proposta é que a empresa

é o como e as pessoas o porquê ,
argumentou Ana, que trabalhou
em todas as etapas em conjun-
to com Ruy Lindemberg, vp de
criação da agência. As pesqui-
sas de campo foram feitas pela
Cor Inovação, de Rita Almeida e
Mary Angela Zampol.

"O desejo da empresa é de
que todos aqueles que vejam a
campanha se identifiquem com
o protagonista, o brasileiro co-
mum, tanto aquele que possui
apenas um celular pré-pago ou
aquele que tem em casa um
telefone fixo, móvel, banda lar-
ga e IPTV", justificou Dalton
Hayakawa, diretor de marketing
da Brasil Telecom.
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