
Uma instituição perene e líder em
performance. Assim é o Itaú, que
mantém como princípios a condu-
ta ética, a transparência e boas prá-
ticas de governança corporativa.
Além disso, o pioneirismo na seg-
mentação do atendimento confere-
lhe condições de entregar aos seus
diferentes perfis de clientes os pro-
dutos e serviços que melhor aten-
dem suas necessidades específicas,
estratégia sintetizada pelo slogan
"Feito para você".

Segundo sua diretora de marke-
ting, comunicação e design, Cristiane
Magalhães Teixeira, a comunicação
do banco é pautada por consistên-
cia, transparência, foco no consumi-
dor e busca constante de formatos
inovadores. "Esta é uma das poucas
marcas do País que possui códigos
amplamente reconhecidos, como
sua cor, música, gesto e jeito de fazer

comunicação", orgulha-se a executiva,
que conta com algumas agências de
peso para auxiliá-la nessa tarefa. A
comunicação institucional é traba-
lhada pela África, enquanto os proje-
tos de produtos e serviços são delega-
dos à DPZ e DM9DDB. Já as ações
de marketing direto dividem-se entre
Rapp Collins e R.EPENSE.

"A diversidade de opiniões e perfis
criativos oxigenam e potencializam o
resultado final. Além disso, por atuar-
mos de forma segmentada, as agên-
cias conseguem se aprofundar mais no
nosso negócio, apresentando tendên-
cias e possibilidades de inovação",
justifica Teixeira.

Endossando a colocação da clien-
te, o sócio e vice-presidente de aten-
dimento da África, lembra que o
comercial "Credenciais" — veicula-
do em 2005 — marcou os 60 anos da
instituição, mostrando pessoas de



todas as idades fazendo o símbolo do
i-digital, ícone da inovação do banco,
ao som de uma trilha orquestrada,
que continua sendo um dos princi-
pais elementos da comunicação da
marca. Outro bom exemplo é o pro-
jeto "Itaú. Ontem, hoje e amanhã
feito para você", que abarcou uma
série de atividades integradas de
marketing e propaganda, incluindo
comerciais veiculados no período da
madrugada (quando o ontem se
torna amanhã) e eventos de impac-
to, como o que promoveu um
encontro entre o ex-vice-presidente
dos Estados Unidos, Al Gore, com
um grupo de líderes empresariais e
formadores de opinião.

"Não existe comunicação mais
simples do que a campanha do i-digi-
tal. Você já deve ter levantado seu
dedo indicador e desenhado um cír-
culo no ar, fechando-o com um
ponto. Esse é o Itaú. Ele está na ponta
do seu dedo, no seu computador, ao
seu alcance", define Raf Fayad, dire-
tor de conta da DM9DDB.

Maria do Carmo Pousada, direto-
ra de planejamento da DPZ, faz
questão de destacar, por sua vez, a
campanha de lançamento do Itaú
Personnalité, que levou o público
das classes A e B a refletir sobre "O
que é importante para você?". "Ao
longo de sua história, o Itaú sempre
transmitiu valores clássicos, como
confiança, segurança e solidez. Não
é à toa que está no topo do ranking
dessa categoria de anunciantes",
finaliza a executiva.

Não coincidentemente, os mes-
mos valores embasam as ações da
maior fabricante de automóveis do

País, que possui um longo histórico
de proximidade com o povo brasi-
leiro. "A Volkswagen contribuiu for-
temente para o desenvolvimento do
Brasil. Por isso, em qualquer lugar
que você vá, sempre encontrará um
veículo da marca, novo ou antigo,
percorrendo estradas e lugares impen-
sáveis", atesta o gerente executivo de
marketing da companhia, Marcelo
Olival, lembrando que, nos últimos
anos, a montadora acompanhou as
mudanças do mercado, moderni-
zando seu portfolio, que já conta
com 16 modelos. Dessa forma, a
marca posiciona-se como "demo-
crática", pois participa em cada
segmento de automóveis com um
produto adequado às necessidades
do consumidor.



Nada menos que 75% da verba de
marketing da companhia são injetados
na comunicação da Volkswagen, a
cargo da AlmapBBDO (propaganda) e
Bullet (promoção). E é José Luiz
Madeira, sócio-diretor de planejamen-
to e serviços a clientes da agência,
quem esclarece quais atributos fazem
desta marca uma das mais clássicas do
País: "Ela combina confiança e proxi-
midade, com modernidade e tecnolo-
gia", elementos expressos em toda sua
comunicação, como é o caso da última
campanha para o principal modelo da
montadora — intitulada "Verdades
sobre o Gol" —, que enfatiza a resis-
tência do veículo, em clima de pura
aventura. "O grande segredo de uma
marca clássica está em sua capacidade
de se renovar e se reinventar o tempo
inteiro", revela o sócio da agência.

Efervescente como o próprio refri-
gerante, a comunicação da Coca-Cola
— sob responsabilidade da McCann
Erickson e JWT (propaganda), bem
como Gringo (projetos on-line) — é
direcionada às mais diversas faixas
etárias e classes sociais, embora histo-
ricamente suas campanhas mante-
nham como foco principal o público
jovem, acima dos 12 anos.

Querida por todos, a marca é líder
em seu segmento, lança modas, man-
tendo-se sempre atual, e integra o
cotidiano dos consumidores, nos quais
estimula boas doses de jovialidade,
irreverência e otimismo. Tanto que
desde 2006 suas campanhas incitam o
público a enxergar o melhor ângulo
de todas as coisas, conceito sintetizado
no slogan "Viva o lado Coca-Cola da
vida", que marcou a estréia da campa-
nha global "Happiness factory"
("Fábrica feliz"), idealizada pela
Wieden & Kennedy e adaptada para o
Brasil pela McCann Erickson.

O mote ganhou versões para
contextos específicos, como "Viva
o lado Coca-Cola do Natal" ou
"Viva o lado Coca-Cola da músi-
ca", adotado na divulgação do pro-
jeto Studio Coca-Cola, concebido
pela JWT, que reuniu músicos de
estilos totalmente distintos para
tocarem juntos. Inédito, o conteú-
do foi veiculado ao longo do ano
passado na MTV e rendeu, inclusi-
ve, um DVD com os melhores
momentos desses encontros.

A idéia, agora, é convidar os brasi-
leiros a vivenciarem "o lado Coca-
Cola do futebol", como propaga a
campanha, também criada pela
JWT, levada ao ar em meados deste
mês. Inspirada nas rivalidades entre
Brasil e Argentina, uma série de
comerciais produzidos em anima-
ção, anúncios, spots, peças de mídia
exterior e indoor, ações on-line e
materiais de ponto-de-venda (neste caso,
desenvolvidos pela Dia Comunicação



Somente no ano passado, a empre-
sa injetou recursos da ordem de R$
1,2 bilhão em comunicação. Porém,
como ressalta Dutra, mais do que
anunciar, a Unilever atua de forma a
fortalecer o mercado publicitário e as
relações entre todos os players do
setor. Dessa maneira, a gestão das
agências — Ogilvy (responsável pela
comunicação corporativa e de produ-
tos), JWT, Neogama/BBH, McCann
Erickson e BorghiErh/Lowe (produtos)
— está direcionada à uma comuni-
cação relevante, inovadora, voltada
à eficiência e atenta às melhores
práticas da área.

"Nossa estratégia mercadológica
está alinhada à missão de levar vita-
lidade ao dia-a-dia das pessoas,
atendendo suas necessidades de
nutrição, higiene e cuidados pes-
soais, com marcas que a judam os

consumidores a se sentirem bem,
ficarem mais bonitos e aproveita-
rem mais a vida", complementa o
executivo. Um bom exemplo está
na campanha inst i tucional de
mídia impressa, elaborada pela
Ogilvy, que exibe um garoto em
situações cotidianas, como na qual
é flagrado todo sujo de molho,
enquanto o título propaga: "Da ale-
gria da macarronada do domingo,
ao prazer do cheirinho de uma
roupa lavada", em alusão a duas
marcas de renome da Unilever
(Pomarola e OMO).

Todos os produtos e suas respec-
tivas mensagens publicitárias são
desenvolvidos com base no profun-
do entendimento das necessidades
do consumidor. E o caso de Seda
(apenas para citar um entre milha-
res exemplos), que norteou lança-
mentos como Seda Hidraloe, cu ja
campanha, idealizada pela JWT,
homenageou os "caracóis" das bra-
sileiras, ao som da música de
Roberto Carlos. Mais recentemen-
te, o lançamento de Seda Teens
mostrou jovens senhoras em atitu-
des de adolescentes, para eviden-
ciar os atributos da linha e lem-
brar, com humor, que "Nem tudo
é para todas".

O presidente e diretor-geral de cria-
ção e planejamento da Neogama/BBH
lembra que uma marca clássica
também pode ter um viés de ousa-
dia, desde que não perca sua ori-
gem. Foi assim com o conceito gera-
do em sua agência, que venceu a
concorrência de Orno globalmente.
O publicitário acrescenta que essa
idéia resultou em uma campanha,
cujo filme 'Roboboy1 — elaborado
pela BBH de Londres — quebrou
inúmeros paradigmas da categoria.

"Ser considerado um dos melhores
anunciantes do País não é apenas o
reconhecimento ao trabalho atual,
mas sim a uma vocação de anos, lide-
rada por profissionais que já viraram
protagonistas desta história, que con-
tinua sendo escrita", finaliza Dutra.

Text Box
Fonte: About, a. XIX, n. 895, p. 44-50, abr. 2008.

Text Box
Obs. p.47- 49, contêm anúncio.




