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ANOS! DATAS IMPORTAN-

TES QUE NÀO PODEM

PASSAR EM BRANCO, NÃO

É MESMO? AFINAL, PERMANECER CONSOLI-

DADAS NO MERCADO NÃO É TAREFA FÁCIL

PARA AS EMPRESAS, ESPECIALMENTE NUM PAlS

COMO o BRASIL, E ESSA FAÇANHA CERTA-

MENTE MERECE UMA COMEMORAÇÃO.

Méritos próprios de um lado, con-
tribuição do consumidor do outro. Es-
sas duas pontas formam a equação que

resulta na longevidade das organizações.
E tempo de agradecer aos consumi-
dores e convidá-los a celebrar as bodas
junto com as companhias. De quebra, a
oportunidade se mostra uma ótima
chance de olhar para trás, passar a
limpo a própria história, motivar fun-
cionários e, claro, reforçar o valor da
marca, preparando o terreno para proje-
ções no futuro. Mas corno e quando
fazer isso? Será que há uma receita para
soprar as velinhas em grande estilo?

No mês em que a Consumidor Mo-
derno completa 13 anos, assumimos a
missão de investigar os bastidores de
grandes comemorações corporativas e
corno o consumidor tem feito parte de-
las. Curioso? Então corra para as próxi-
mas linhas e conheça a história das em-
presas que já vivenciaram ou passam
por essa experiência cm 2008.

Os segmentos e as estratégias das
duas empresas são bem diferentes, mas
elas têm em comum a satisfação de ver
o sucesso de suas campanhas de aniver-
sário em 2007. Com o propósito de
transformar a festa numa ferramenta de
diferencial competitivo, o Magazine Lui-
za promoveu uma grande campanha
intitulada "50 anos, 50 casas", em que
sorteou prêmios e imóveis no valor de

50 mil para os clientes.
"A casa é o

HP: GARAGEM EM PALO ALTO, NA
í CALIFÓRNIA, ONDE COMEÇOU A

HISTÓRIA DA EMPRESA, EM 1938
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elemento dos sonhos, de segurança do
brasileiro. Não é muito inovador, mas
entrega felicidade para os nossos con-
sumidores, o que estava perfeitamente
alinhado com nosso slogan 'Vem ser feliz'",
justifica Rogério Bruxellas, gercnte-ge-
ral de marketing do Magazine Luiza.

O investimento foi alto. Com inser-
ções em programas ao vivo, patrocínios
e divulgação em todas as mídias, adap-
tação da campanha para os consumido-
res da loja virtual, além dos próprios
prêmios, a empresa desembolsou a so-
ma de RS 50 milhões, que garante ter
sido bem aplicados. "As pessoas ficam
ansiosas, beijam o cupom na urna, algo
muito parecido com loteria. Sentimos a
mobilização, a preferência. Causamos
um grande furor", comenta. O retorno
veio traduzido num crescimento de ven-
das de 16%, com o mesmo número de
lojas, e 25%, contabilizando 59 filiais
abertas em 2007.

Apesar do foco comercial, a empre-
sa não deixou de olhar para dentro. Ven-
dedores também foram premiados e os
funcionários com mais tempo de casa
foram estimulados a contar suas históri-
as na intranet. "A campanha passa sim-
patia para a marca. Acho que isso tem
um impacto de preferência, primeiro no
consumidor, e em segundo lugar de fa-
zer com que ele se sinta parte dessa co-
memoração, principalmente para o va-
rejo no qual o consumidor final é o foco
principal", conclui Bruxellas.

Ern outra linha, apesar de ser uma
marca bastante difundida globalmente,
a HP desejava celebrar os 40 anos de
presença no Brasil levando aos públicos
com que mantém um relacionamento
mais estreito o conhecimento de todo o
leque de soluções e áreas de negócio que
a empresa engloba e nem sempre eram
lembrados. "As pessoas não tinham no-
ção de que tínhamos soluções e não só

produtos. O aniversário
era uma boa oportunidade
para impulsionar a marca no Brasil,
mostrar que temos um papel impor-
tante na tecnologia no mundo inteiro,
no desenvolvimento de tendências e de
novas tecnologias e que investimos no
País", explica Valéria Café, gerente de
comunicação da HP Brasil.

A comemoração envolveu promo-
ções no varejo, newsletters mensais tra-
zendo curiosidades da história da em-
presa, publicação de um livro, eventos
para diferentes públicos como fornece-
dores, revendas, imprensa, parceiros,
analistas, mas principalmente ações para
o público interno. Pode parecer contra-
ditório urna vez que a idéia é ampliar o
conhecimento de quem está de fora,
mas essa decisão fez com que fosse cul-
tivado não apenas a motivação de tra-
balhar na companhia, mas causou um
efeito multiplicador mais assertivo e fo-
cado do que seria o investimento em
publicidade numa grande mídia. "Fize-
mos concurso, lançamos um hotsite,
contratamos uma empresa especializada
em. levantamento histórico que entre-
vistou funcionários, um trabalho de ba-
se bastante interessante", diz. No ba-
lanço final, a HP con-
tabilizou 11 milhões de
visitas no hotsite, cem
artigos falando sobre o
assunto, dois mil par-
ticipantes nos concur-
sos internos e mais de
80 eventos com logotipo comemora-
tivo. "As pessoas passaram a entender o
que a HP fazia, principalmente os
públicos mais próximos. Eles passaram
a ver a companhia com outros olhos,
percebendo que não somos rnais urna
multinacional instalada aqui, mas que
temos um compromisso com o Brasil e
estamos aqui há muito tempo, não che-

gamos hoje, nem vamos embora ama-
nhã", afirma Valéria.

BANCO DO BRASIL: o GRANDE
ANIVERSARIANTE DO ANO

Não são dois, nem 20, mas 200 anos!
Isso mesmo. Quem olha de relance pode
até confundir a idade com um erro de
digitação, ainda mais se consideramos
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que a bancarização faz
parte de um passado re-

lativamente recente no
Brasil. Inaugurado em terras tupini-
quins em 12 de outubro de 1808 por
ninguém mais ninguém menos que
Dom João VI, a fundação do Banco do
Brasil se confunde com a própria his-
tória do País. Você sabia, por exemplo,
que durante cem anos a instituição
manteve uma sede única no Rio de Ja-
neiro e só após esse período abriu as
portas da agência de número dois, em
Manaus (AM), para atender à eferves-
cência econômica do ciclo da borracha?

Não é à toa que com tantos ani-
versários na bagagem o banco já tenha
registrado esses dados em livro e faça do
resgate da memória parte do seu dia-a-
dia. Apesar da idade, ele está longe de
ser antiquado. Sob o slogan "200 anos
fazendo o futuro", o banco sintetiza bem
o foco da campanha que marca as co-
memorações dessa data tão importante,
"Essa afirmação tem um casamento
muito grande com o que o banco é até
hoje, sempre se reinventando, trazendo
produtos novos. A campanha ao longo
do ano enfocará várias das ações que a
empresa vem desenvolvendo há muito
tempo que caracterizam esse plantio do
futuro, no esporte, na cultura, na tec-
nologia e também em sustentabilidade,
que será o fio condutor da campanha",
conta Yole Mendonça, gerente-execu-
riva da diretoria de marketing e comu-
nicação do Banco do Brasil.

Para se ter uma idéia da proporção
das festividades, estão previstos mais de
130 eventos durante todo o ano, c um
sem número de ações, culminando com
o prêmio "Valores do Brasil", na semana
de aniversário, que escolhe as persona-
lidades que mais contribuíram para o
crescimento do País. Com o foco na
sustentabilidade, principalmente por
meio do esporte c cultura, uma das
formas do banco retribuir o carinho do
consumidor será marcada por uma
agenda extensa de atividades que envol-
vem competições abertas, estímulo a
educação e resgate histórico, como a
reabertura do museu de numisinática
(que se refere a moedas e medalhas), no
Rio de Janeiro, e o Centro Cultural Ban-
co do Brasil Itinerante, que percorrerá
cerca de 24 cidades pelo País.

Novos produtos, como o já lançado
título de capitalização Ourocap 200, e
cartões de vantagens, como o cartão BR,
em parceria com a BR Distribuidora,
serão lançados durante o ano. Segundo
Yole, há muitas novidades planejadas
pela frente, mas faz parte da estratégia
do banco não revelá-las por enquanto
para surpreender o público na hora certa.

Com 200 anos sobram relatos para
compartilhar. A bicentenária, porém
moderna instituição aproveita a oportu-
nidade para embarcar na onda da web
2.0, testando ferramentas de colabora-
ção internamente, em que os funcioná-
rios são convidados a contarem suas
histórias dentro do banco na intranet.

"Esse aniversário c o coroamento de
um trabalho de muitos anos. A expec-
tativa é que essas ações de marketing,
que já trouxeram grandes frutos no ano
passado, fortaleçam a imagem do Banco
do Brasil como uma empresa em que se
pode confiar, comprometida com o
desenvolvimento da sociedade desde
sempre. Queremos tirar desse aniversá-
rio mais do que pura festividade, mas
transformá-lo numa reflexão do que o
banco já viveu e pretende vir a ser daqui
para frente", aponta Yole.

'Tudo começou com urna viagem.
Para matar a saudade do irmão que tra-
balhava no consulado americano em
São Paulo, Richard Hugh Fiskvcio para
o Brasil c ficou. Apaixonado pelo País,
logo ele se tornou Mr. Fisk, o simpático
professor que dava aulas na TV Tupi e
TV Rio. Desenvolveu um método
próprio para adaptar o ensino da língua
às características do povo brasileiro,
consolidando a técnica na fundação da
primeira escola em 1958. Cinqüenta
anos depois a Fisk comemora o aniver-
sário da mesma forma que essa história
começou: com uma viagem. Alunos e
curiosos podem concorrer a 50 cruzeiros
pela costa brasileira no concurso cultural
"Viaje de navio com a Fisk", carro-che-
fe da campanha de aniversário, que con-
vida o público a criar uma frase corn as
palavras Fisk, navio, inglês e espanhol.



"Sempre anunciamos na televisão,
mas com o consumidor nunca fizemos
ações desse gênero, apenas iniciativas
internas, temos por hábito a discrição.
Desta vez são 50 anos! Não podíamos
deixar passar a oportunidade de come-
morar à vontade", diz Bruno Caravati,
vice-presidente da Fundação Richard
Hugh Fisk. Além do grande prêmio, faz
parte da estratégia deste ano uma série
de descontos em novas matrículas e um
congresso que reunirá funcionários de
todas as unidades na Costa do Sauípe,
na Bahia. "Já percebemos o retomo de
todos os lados. Nossos franqueados
estão extasiados. Embora estejamos co-
meçando o ano, já alcançamos um
crescimento de 30% nas matrículas",
revela Caravati. A rede fechou 2007
com um faturamento de RS 600
milhões e tem como urna das metas de
2008 chegar à marca de mil unidades.

Planejamento é um imperativo quan-
do o assunto é traçar uma estratégia de
marketing bem sucedida, urna regra
geral que vale inclusive para aquelas
ações menos imponentes que os grandes
aniversários. Para não pecar na hora de
organizar o calendário de um ano fes-
tivo nem uni detalhe pode ser esque-
cido. Quem nos ajuda a elaborar um
check- list do que não pode ficar de fora
é o especialista na área, Jaime Troiano,
diretor da Troiano Consultoria de Mar-
ca, que por coincidência também come-
mora, ern 2008,15 anos de empresa.

Um
grande aniversário não se resolve do dia
para noite. Troiano aconselha que o
planejamento comece corn, no mínimo,
um ano de antecedência. E preciso se-
parar recursos para isso, uma vez que é
uma situação atípica. Revisar os históri-
co da empresa e colocar tudo em sinto-
nia corn a imagem da marca. "O aniver-
sário de urna empresa é uma demons-
tração para o mercado de consolidação
acima de tudo. Mostra que um determi-
nado ciclo se fechou e a empresa com-
pletou seus projetos", explica.

A festa começa den-
tro da empresa. Envolver o público in-
terno é crucial para que se sintam en-
tusiasmados e as ações possam ser mul-
tiplicadas para fora da companhia.
Renova também os ânimos, faz com que
as equipes caminhem para o futuro da
empresa com rnais motivação.
3. Atenção aos stakeholders "A
segunda razão para comemorar é justa-
mente usar a data como uma oportu-
nidade para agradecer os consumidores
e todos os parceiros responsáveis por le-
var a empresa a esse ciclo longo", diz
Troiano. Para atingir esse objetivo é pre-
ciso olhar para todos os públicos envol-
vidos com a organização, tanto internos
quanto externos.

Funcionários, fornecedores, parcei-
ros, acionistas, jornalistas, clientes etc.
Todos precisam estar contemplados, se
sentir parte da comemoração.

Tudo aquilo que for
dito na ocasião do aniversário tem de
estar alinhado com os princípios que
regem a marca, consolidando aquilo
que a empresa sempre falou. "Não po-
de ser um ponto fora da curva, mas
uma continuidade do discurso", alerta
o especialista.

"Comemorar não é
só falar o que aconteceu, mas o que será
daqui pra frente", lembra Troiano. As
campanhas devem, de alguma forma,
condensar três aspectos: consolidação da
marca, agradecimento e a projeção do
futuro. Alérn disso, datas marcantes tam-
bém são boas oportunidades de revisar o
posicionamento da marca, propor novi-
dades para o consumidor. "São momen-
tos de ritos de passagem em que as em-
presas podem fazer alguma pequena,
média ou grande mudança, seja na linha
de produtos, forma de atuação etc. Faz
todo _sentido, principalmente como
forma de reforçar o futuro, mostrar que
está olhando para frente", díz,

E será que premiar o consumidor é
parte obrigatória do pacote? Troiano ga-
rante que não. Pensar uma comunicação
honesta e criativa que transpareça o re-
conhecimento do quanto o consumidor
é importante para a empresa é o foco
principal e mais legítimo de uma boa
campanha. Com ou sem prêmios, o
consumidor percebe quando há since-
ridade e fazer com que ele se sinta quase
um sócio nesse caminhada é o segredo
de um final feliz e de um relacionamen-
to duradouro.
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