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Maturidade é celebrada em 
comunicação do Banco Real
Pesquisa feita pela Talent inspira nova campanha, que valoriza a experiência de vida
Eduardo Duarte Zanelato

personagem importante em sua 
vida aparece, e assim a platéia 
é preenchida. “É como se ele 
estivesse fazendo um pocket 
show em homenagem à sua tra-
jetória de vida”, explica Macias. 
Ao final, há uma salva de palmas 
para o personagem, mas que 
também aplaude os dez anos do 
programa. 

Segundo Macias, a satisfação 
do cliente com a campanha fez 
com que o plano de mídia — que 
inclui inserções em TV, cinema 
e revistas — pudesse explorar 
mídias alternativas. A agência 
estuda inserções dos filmes na 
internet, já que esse público, 
como constatou a pesquisa, con-
segue assimilar esse meio.

posta por três anúncios de página 
dupla para revista, que têm em 
comum um efeito “chuva de bor-
boletas”, como define o criativo. 
Os personagens estão colocados 
na lateral e, a partir de suas obras, 
há uma cascata de fotos que fazem 
parte da história dessas pessoas. 
No alto, há um texto explicativo e 
o mote da comunicação, “A maior 
inspiração da sua vida é a sua 
vida”. Ao fim do texto, a assina-
tura do banco, “Reinvente. Vem 
com a gente”, arremata a peça. 
“Buscamos agora uma presença 
mais emocional do personagem”, 
acrescenta Macias.

O filme de 30 segundos 
mostra o vencedor da catego-
ria “música vocal”, afinando o 
violão ante uma platéia vazia, 
tendo uma praia como locação. 
A cada timbre das cordas, um 

de se ter vivido bastante. As pes-
soas têm uma história de vida”, 
explica Leo Macias, diretor de 
arte da Talent. Como o programa 
completa dez anos de existência 
em 2008, o filme adota um tom 
comemorativo. É um modo de 
complementar o tradicional tom 
participativo da comunicação, que 
tem como garotos-propaganda os 
vencedores da edição anterior do 
“Talentos da Maturidade”.

A campanha impressa é com-

da instituição financeira, houve 
uma mudança na linguagem na 
nova ação, que começa a ser vei-
culada nesta semana. Isso porque 
o perfil desse público se alterou de 
modo significativo. De acordo com 
o estudo, esta é a primeira geração 
que colhe os benefícios da aposen-
tadoria privada (ver box).

Coube à equipe de criação 
transformar os dados em um pro-
duto final à altura da pesquisa. “A 
maturidade traz consigo o orgulho 

A partir de extensa pesquisa 
sobre o público com mais de 50 
anos das classes A e B realizada 
pela Talent, a campanha do pro-
grama Talentos da Maturidade, do 
Banco Real, que premia pessoas 
acima de 60 anos nas categorias 
artes plásticas, literatura, música 
vocal e contador de história, foi 
reformulada e adaptada aos resul-
tados obtidos.  Segundo Fernando 
Martins, diretor de estratégia de 
marca e comunicação corporativa 
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As peças recebem um efeito de cascata 

de fotos, que contam as histórias dos 

personagens

A pesquisa que baseou as mu-

danças na comunicação foi reali-

zada pela equipe de planejamento 

da Talent, liderada pela diretora 

geral Mariana Gogswell e pelo 

gerente Thiago Lopes. A principal 

constatação do estudo é que o 

aumento da expectativa de vida 

permite que homens e mulheres 

programem melhor sua aposenta-

doria e estabeleçam novas metas 

para o dia-a-dia. Além disso, essa 

é a primeira geração que chega à 

maturidade para colher os frutos 

das aposentadorias privadas. “As 

pessoas concedem mais espaço a 

si mesmas”, afirma Mariana.

Para Lopes, o fato de esse 

público não ter mais a surpresa 

de chegar aos 65 anos com dis-

posição permite que eles tenham 

novas perspectivas de vida. A 

população nessa faixa etária é 

mais crítica, tem poder aquisitivo 

maior e pode ser atingida em ho-

rários cujo custo de mídia é mais 

barato. Afinal, eles têm tempo de 

acompanhar TV em momentos 

fora da faixa nobre. Mas essa ge-

ração também assimila inovações 

tecnológicas. Ela utiliza essas 

ferramentas, como internet, para 

se aproximar de seus netos, por 

exemplo. 

Segundo Mariana, as agências 

têm dificuldade de criar cam-

panhas para esse público e isso 

é um reflexo da sociedade, que 

não acompanha a mudança no 

perfil. A figura do “aposentado 

e dependente” deu lugar a uma 

pessoa ativa e empreendedora. 

Ela acrescenta ainda que o grupo 

com mais de 50 anos “é tão hete-

rogêneo quanto o público de 15 a 

30 ou de 20 a 40 anos”.

O departamento de mídia da 

Talent preparou um livreto com-

plementar à pesquisa chamado 

A Idade do Poder. Nele estão 

compilados dados de diversos 

estudos sobre esse público (A/B 

acima de 50 anos). A conclusão 

final é a de que se trata de um 

consumidor com dinheiro, que 

acredita na vida e tem vontade 

de consumir.

Idade do poder

Bayer integra ações ao lançar monitor para diabetes
Famosa pelo conceito “Se é 

Bayer, é bom”, a companhia far-
macêutica reforça sua assinatura 
com o lançamento de um produto 
da divisão Diabetes Care: o Bree-
ze 2, um aparelho que monitora o 
índice de açúcar no sangue, me-
dida vital para um bom controle 
da doença. A chegada neste mês 
do equipamento — que dispensa 
prescrição médica — ganhou 
campanha da Blend, que estreou 
na semana passada com uma es-
tratégia um tanto inusitada para 
um produto de saúde. 

Em anúncio impresso veicu-
lado somente em São Paulo, a 
Bayer usa seu popular mote para 
mostrar que ela está com uma boa 
nova para quem sofre de diabetes, 
mal crônico que afeta mais de 6 
milhões de pessoas no País. A peça 
estampa a imagem do Breeze 2, 

porém sem nomeá-lo. O equipa-
mento, que tem tamanho e design 
semelhantes aos de um palmtop, 
é dotado de uma tecnologia que 
facilita a vida do diabético porque 
aponta com precisão o nível de 
açúcar (glicemia) e dispensa 
a codificação dos testes de 
sangue — algo necessário em 
outros aparelhos sempre que 
o paciente utiliza uma tira de 
exame para saber se a glicemia 
está sob controle. 

O anúncio ressalta esse 
atributo com o enunciado “já 
codificado” na imagem do Bre-
eze 2. E o texto diz: “A Bayer 
está trazendo para o Brasil algo 
muito bom para quem tem dia-
betes”. Abaixo, é fornecida uma 
linha do tipo 0800. Pelo telefone, 
os interessados são informados da 
novidade e, se forem identificados 

como portadores de diabetes (seja 
do tipo 1, congênito, ou 2, adqui-
rido devido ao estilo de vida), são 
encaminhados a um espaço onde 
recebem gratuitamente o aparelho 

e o kit que o acompanha. A ação 
vale até 16 de maio. “No segmen-
to de saúde é raro um trabalho 
de massa desse porte”, diz Carla 
Weiss, gerente de produtos da 
Bayer/Diabetes Care.

O retorno do 0800 superou 
as expectativas. “A linha foi tão 
acionada que houve um momento 
em que havia uma espera de 60 
segundos”, conta Jobert Costa, di-

retor de criação da Blend. Além 
da peça impressa, a campanha 
informou o número em 335 
relógios instalados na capital 
paulista. “No primeiro mo-
mento, a comunicação atinge o 
público paulista. Mas depois ela 
será dirigida às Regiões Sul e 
Sudeste e finalmente para todo 
o Brasil”, completa o criativo. 
Antes disso, a agência desen-
volveu ações dirigidas para 

médicos e profissionais de saúde. 
“Com esse trabalho praticamente 
fizemos também o lançamento 
da divisão Diabetes Care para 
o público”, diz Luciano Santos, 
sócio e diretor de atendimento e 

planejamento da agência.
A Blend tem expertise na 

área de saúde e conhece bem as 
restrições impostas à propaganda 
para produtos farmacêuticos pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. “As regras são rígidas, 
porém obrigam as agências a de-
senvolverem soluções criativas. 
Na publicidade do mainstream, 
o céu é o limite. Para as contas 
desse segmento, a gente tem de 
lidar com limites. Por isso, uma 
campanha com o resultado que 
o Breeze 2 já está demonstrando 
traz grande satisfação”, comenta 
Santos. É possível que a Bayer/
Diabetes Care, que recentemente 
teve um teaser institucional no 
canal Discovery Home & Health, 
ganhe a TV aberta. Mas isso ainda 
está em estudo.

Lena Castellón

Foi criada uma linha do tipo 0800 para informar 
interessados no novo aparelho, o Breeze 2
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