
Banco Real tira dúvidas

por Juliana Welling

Lew'Lara\TBWA desenvolveu
a nova campanha do Banco

Real, com foco em orientação
financeira. A ação foi realizada
exclusivamente para a televisão
e é composta por três filmes com
personagens reais.

Por meio de situações do dia-
a-dia, a linguagem pretende ser
simples e direta, ressaltando a
postura da instituição em acon-
selhar o cliente sobre as melho-
res alternativas em serviços ban-
cários. "Decidimos preparar essa
campanha porque acreditamos
que o público deve estar bem
informado e a transparência em
nossas relações é fundamental",
disse Fernando Byington Egydio
Martins, diretor executivo de es-
tratégia da marca e comunicação
corporativa do Banco Real.

O executivo acredita ser tam-
bém importante destacar que a
campanha publicitária não se
resume, apenas, aos filmes que
estão no ar. "Eles fazem parte de
um esforço muito maior, de uma
campanha integrada de comuni-
cação, que conta com muitas ou-
tras iniciativas, como treinamen-
to para todos os funcionários,
elaboração de cartilha explicati-
va, comunicados internos, desen-
volvimento de um hotsite (www.
bancoreal.com.br/servicos), entre
outras ações".

Nos filmes, são abordados
três temas distintos: investimen-
to, pacotes e extrato bancário. As
situações se passam nas residên-
cias dos clientes e as dúvidas são
solucionadas de maneira clara.
"Há algum tempo adotamos a

estratégia de utilizar uma lingua-
gem de comunicação verdadeira,
com um tom jornalístico, e não
apenas publicitário. Para isso
contamos com clientes e funcio-
nários reais. Queremos tornar
nossa comunicação cada vez
mais humana e constituída de
proximidade", explicou Martins.

De acordo com ele, a previsão
é de que a campanha fique no
ar, em rede nacional, até o final
do mês, com veiculação em TV
aberta e por assinatura. Segundo
o executivo, a exclusividade das
peças para televisão foi escolhida
de forma estratégica. "O impacto
gerado pela veiculação de uma
campanha na TV, devido a sua
audiência e cobertura, é hoje a
forma mais eficiente de transmi-
tir uma informação a curto pra-
zo", acrescentou.

MUDANÇAS
A partir de agora, a Lew'Lara\
TBWA tem Maristela Costa co-
mo nova gerente de mídia para
atendimento da conta do Banco
Real. Vinda da F/Nazca, a pu-
blicitária chega à agência com a
finalidade de avaliar, junto com

Filme orienta sobre opções de serviços financeiros

o cliente, a melhor estratégia de
mídia, os novos caminhos dos
meios de comunicação, novos
projetos e propostas, optando
por uma visão mais geral e me-
nos segmentada.

"Hoje o Banco Real conta com
duas agências: a Lew'Lara\TBWA
e a Talent. Obviamente, cada em-
presa tem sua expertise, mas a
vinda de Maristela constiste na

centralização e integração das in-
formações de negociação de mí-
dia do Banco Real. Ela terá uma
visão geral do negócio", disse
Luiz Ritton, diretor geral de mí-
dia da Lew'Lara\TBWA.

Maristela teve passagens pela
F/Nazca Saatchi & Saatchi onde
atuou como executiva de mídia,
Carillo Pastore Euro RSCG e pela
Universal, do Interpublic Group.
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