
Prestando serviços convergentes e inte-
grados de telecomunicações para todos
os segmentos e perfis de público, a Oi,
maior empresa de telecomunicações
do País em telefones instalados e em
faturamento, comunica-se de forma
diferenciada com cada um deles, man-
tendo, entretanto, os atributos da marca
— inovação, ousadia, agilidade e sim-
plicidade — sempre em destaque.

Além das campanhas elaboradas
pela NBS, como a veiculada no início
de 2007, para informar a adoção de
uma marca única aos serviços de telefo-
nia fixa, móvel, internet e entreteni-
mento (em substituição ao nome
Telemar), que evidenciou as facilidades
propiciadas aos seus clientes por essa
iniciativa, a empresa aposta, ainda, em
ações como o patrocínio do Fashion
Rio, do Comitê Olímpico Brasileiro,
dos Jogos Pan Americanos e outros
eventos desportivos, sendo inclusive
apoiadora de 17 atletas brasileiros.

Como antecipa sua gerente de
comunicação, Flávia da Justa, este ano
a Oi investirá também no desenvolvi-
mento de novos projetos e patrocínios
em marketing de entretenimento (com
foco em moda, esporte e música), bem

como na reinauguração de um dos íco-
nes da cultura brasileira: o teatro Casa
Grande, no Rio de Janeiro. Para viabi-
lizar essas ações, injetará uma verba
vultosa, da ordem de R$ 50 milhões.

"O resultado da enquete não pode-
ria ser diferente. A Oi é, de fato, a
única operadora que mudou a comu-
nicação da categoria e que vem ino-
vando de forma consistente a manei-
ra de criar produtos e serviços, de se
relacionar com o consumidor e entre-
gar relevância nesse relacionamen-
to", endossa Pedro Feyer, sócio e dire-
tor-geral de criação da NBS.

Atrewimento aprovado

Jovem, ousada e irreverente, a cer-
veja Skol é referência em inovações.
Foi a primeira cerveja do País a ser
comercializada em lata (folha de
flandres), em lata de alumínio, em
garrafa long neck, garrafa big neck
(long neck de 500ml) e até em
"latão" (de 473ml). Mas nada que se
compare à long neck transparente, de
shape sinuoso e grafias em relevo,
desenhada para Skol Beats e lançada
com evento de mesmo nome, que se
tornou o maior festival de música ele-



irônica da América Latina. A comuni-
cação da marca, sob responsabilidade
da F/Nazca S&S, reforça esse posicio-
namento, surpreendendo o público
de todas as idades com campanhas
inusitadas. Até porque o target abor-
dado não é o jovem de 18 a 24 anos,
mas todos os jovens de espírito, que
nutrem uma visão otimista em rela-
ção à vida — valores atemporais, for-
temente trabalhados pela agência.

Amarrada pelo slogan "Tá na roda?
Tá redondo", a campanha mais recen-
te da marca abarca uma série de men-
sagens desconcertantes, como é o caso
do comercial que flagra um grupo de
amigos em um banheiro público
durante uma balada, intrigando e, ao
mesmo tempo, aguçando a curiosida-
de dos telespectadores através de um
áudio absolutamente incompreensí-
vel, visto que os protagonistas conver-
sam enquanto equilibram suas latas de
Skol na boca.

Segundo Fernand Alphen, diretor
de planejamento da agência, foi
necessária muita ousadia para levar
ao ar um filme incompreensível. No
entanto, essa quebra de paradigma
cativou os consumidores, que envia-
ram centenas de sugestões de legen-
das pela internet.

Aproveitando com extrema pro-
priedade o mote da campanha, a cer-
veja que desce redondo também deci-
diu turbinar uma nova diversão entre
os cariocas ao patrocinar a "redondís-
sima" roda-gigante instalada em
Copacabana, que, rapidamente, fez
fama sob o codinome Roda Skol.

Igualmente movida à inovação,
característica que contagia seus parcei-
ros na área de comunicação — Leo

Burnett (responsável pelas campa-
nhas institucionais e de produtos),
Giovanni+DraffFCB (varejo), Agência-
Click (projetos on-line), Sunset (marke-
ting direto) e The Marketing Store
(ponto-de-venda) —, a Fiat transmite
jovialidade em cada manobra necessá-
ria ao fortalecimento da marca. Afinal,
embora ocupe a liderança no setor auto-
mobilístico, com 26,48% de participa-
ção (segundo apurado pela Fenabrave),
a empresa está sempre disposta a ouvir
os consumidores, abordando-os através
de approaches inusitados.

"Nossa preocupação sempre foi
entender quem é esse público e o que
o motiva", assevera Ana Paula Cortat,
vice-presidente de planejamento
estratégico da Leo Burnett. Segundo
a executiva, os projetos elaborados
para a montadora transmitem as
características de personalidade impor-
tantes para os believers e potenciais
believers da marca — pessoas confian-
tes, independentes, inquietas e aber-



tas ao novo. "Qualquer situação envol-
vendo um Fiat e seu motorista deve
retratar uma sensação de jovialidade,
conquista e bem-estar. A Fiat não vende
carros, vende conquistas", argumenta.

Dessa forma, após estudar o perfil
dos believers da marca, que ainda
ocupava o inconsciente coletivo com
idéias negativas, em 2000 a agência
desafiou o público, lembrando-o de
que "Está na hora de rever seu concei-
to sobre carros, assim como você tem
revisto seus conceitos sobre a vida",
discurso coerente com o momento da
montadora e com o momento cultu-
ral dos próprios consumidores, que se
preparavam para ingressar no novo
milênio. No ano seguinte, a Fiat
alcançou a liderança do mercado
pela primeira vez em sua história,
consolidando essa posição nos perío-
dos subseqüentes. Porém, a despeito
dessa performance, em 2006 o per-
centual de pessoas que demonstra-
vam algum tipo de rejeição à Fiat
ainda era superior ao apresentado
sobre os concorrentes. Aproveitando
as comemorações acerca das três
décadas da montadora no País, a
agência evidenciou as propostas de
crianças para um futuro melhor,
abordando, com ousadia ímpar, assun-
tos como trânsito e poluição. Em ape-
nas um ano, a rejeição à marca caiu
em três pontos percentuais.

Os valores da marca também são
claramente expressos nas campanhas
de varejo, que já aderiram a conceitos
como "paixão", "felicidade" e, hoje,
giram em torno da "conquista".
Conquista expressa pelos próprios
consumidores, levados à mídia para
exteriorizar suas experiências com a
marca e propagar, com orgulho, que
"Esse Fiat é meu".

Audácia

Há três anos, o Unibanco, um dos
três maiores bancos privados do
Brasil, também adotou um conceito
desafiador que ajudou a elevar a
marca da nona para a quinta posição
entre as mais valiosas do País, segun-

do a Interbrands. Tudo começou
após um grande processo de revisão
do posicionamento da instituição,
que resultou no desenvolvimento de
uma nova linha de comunicação,
identidade visual e modelo de agên-
cia bancária, traduzidos no slogan
"Nem parece banco".

Como explica seu diretor de comu-
nicação corporativa e de sustentabili-
dade, Marcos Caetano, ao optar por
esse caminho, o Unibanco corajosa-
mente enfrentou uma questão que as
demais instituições até então não
haviam abordado em sua comunica-
ção: a existência de uma percepção
negativa por parte da população em
relação às organizações do setor, fato
evidenciado em inúmeros levanta-
mentos. "Em vez de negar essas per-
cepções, nós nos propusemos a ser um
agente de transformação do setor, ofe-
recendo produtos cada vez mais orien-
tados às necessidades dos clientes e
um serviço de altíssimo padrão de qua-
lidade e dedicação", detalha o executi-
vo, esclarecendo que a estratégia é
demonstrar que o Unibanco se diferen-
cia da concorrência, pois, não apenas
reconhece as tradicionais dificuldades
do setor, como também propõe solu-
ções inovadoras para essas questões,
divulgadas através de uma comunica-
ção absolutamente ousada e criativa.

F.Biz, Ana Couto Branding &
Design, B/Ferraz, 360° btl, DÊS,
Onze MC, PromoEventos, Boldness
Comunicação, MKT Promo, Sunset,
Data Mídia, The Sign, Spirit e US
Comunicação atendem a conta junta-
mente com a F/Nazca S&S, cujo dire-
tor de planejamento, Fernand Alphen,
destaca que as campanhas criadas para
a instituição evidenciam a atitude dife-
renciada do banco, embasada em atri-
butos como simpatia, confiança, sim-
plicidade, parceira e transparência.

"O formato das campanhas, que
recorre a animações e ilustrações,
confere ao Unibanco uma imagem
inovadora, próxima e completamente
distinta da categoria", avalia Alphen,
sustentando o resultado da enquete.



Certeiro, o conceito "Nem parece banco" prove todas as mensagens publicitários do

Unibanco, elaboradas pela F/Nazca S&S com o intuito de enfatizar diferenciais relevantes

Estereótipos

abandonados

A comunicação de Dove também
envolve uma abordagem diferenciada,
neste caso, com relação à beleza. No
Brasil, esse esforço teve início em
1992, por ocasião do lançamento da
marca, quando suas campanhas já con-
tavam com testemunhais de "mulheres
reais". O segundo passo foi buscar
entender mais sobre como esse públi-
co percebia a própria aparência. Entre
2004 e 2007, realizou três pesquisas
que aferiram, entre outros resultados,

Em conjunto com a Ogilvy, a Dove vem trabalhando para ampliar a percepção da beleza

feminina ao mostrar, com coragem e honestidade, mulheres dos mais diversos biotipos

que as mulheres brasileiras estavam
bastante insatisfeitas com esse aspecto.
Com base nesses estudos, a marca vem
trabalhando para que a percepção de
beleza seja ampliada, veiculando cam-
panhas que buscam contribuir para
que mais e mais mulheres possam se
sentir bonitas, todos os dias.

Responsável pela comunicação glo-
bal da marca, a Ogilvy atende o clien-
te nas áreas de propaganda, promoção
e ações on-line. Cabe a ambos, cliente
e agência, o crédito por mostrar, com
coragem e honestidade, mulheres dos
mais diversos biótipos, formas, medi-
das e idades, rompendo com os este-
reótipos de beleza. Até porque as con-
sumidoras de Dove — pertencentes às
classes A e B, acima de 18 anos —
consideram esse item parte de um
conjunto de atributos que as fazem se
sentir bem com elas mesmas e diante
dos outros, mostrando-se mais preocu-
padas com o que sentem do que
somente com a aparência física.

cálculo

O público abordado pelo HSBC
envolve todos os usuários que espe-
ram de uma instituição financeira
soluções customizadas e serviços com
foco no cliente, visando a tornar seu
cotidiano mais prático. Por isso, o
banco está sempre revolucionando



no desenvolvimento de produtos, na
prestação de serviços e, é claro, na
forma de se comunicar.

De acordo com Mário D'Andrea,
chief creative officer da JWT, que
detém a conta da instituição há qua-
tro anos, um grande marco dessa ino-
vação foi a campanha "Personagens",
que convidava o público a visitar um
site específico, por meio do qual era
possível descobrir qual o perfil do
internauta e quais os produtos e servi-
ços oferecidos pelo HSBC para aten-
der suas necessidades particulares.
Em menos de seis meses, foram regis-
trados mais de 2,2 milhões de acessos.

No leque de produtos diferencia-
dos ofertados pelo banco está o car-
tão de crédito Instituto HSBC Solida-
riedade, isento de anuidade e que
permite aos usuários optarem por
uma doação mensal, revertida em
investimentos sociais; os seguros
para lares e veículos Carbono Neutro,
que garantem a neutralização das
emissões de carbono dos bens asse-
gurados; e o cartão de crédito Com-
bustível, que devolve aos clientes,
como créditos nas próximas faturas,
parte do total que foi gasto nos pos-
tos de gasolina.

Lançado no início deste ano, o
Cartão Combustível HSBC contou
com uma campanha bem humorada,
cujo comercial mostra um senhor de
idade avançada aventurando-se na
estrada para reencontrar seu irmão,
dono de um posto de gasolina, lem-
brado por nunca devolver o que lhe é
emprestado. Após o reencontro, o
protagonista abastece o veículo para
seguir de volta para casa, mas paga o
combustível com o cartão anunciado,
ressaltando que, desta vez, seu irmão
irá lhe devolver alguma coisa.

"É muito bom saber que nossa opi-
nião coincide com a do mercado.
Sem dúvida, o HSBC está entre os
melhores — e mais ousados — anun-
ciantes do País. O desafio, daqui para
frente, é continuar fazendo o melhor,
sempre de um jeito diferente", decla-
ra D'Andrea.

A partir de uma pesquisa que reve-
lou a insegurança instaurada no rela-
cionamento entre convênios médicos
e o público-geral, no final de 2003 a
Unimed-Rio apostou em um posicio-
namento inédito, embasado na pro-
moção da saúde, através da qualidade
de vida e bem-estar.

Dessa forma, enquanto seus concor-
rentes insistiam em retratar hospitais,
laboratórios, médicos e salas de cirur-
gia, centrando seus discursos em doen-
ças e tecnologias, a Unimed-Rio saiu
do lugar-comum, levando os consumi-
dores a atentarem para as pequenas
sensações propiciadas pelo dia-a-dia,
capazes de atestar o valor com bônus
dos bons momentos. Toda essa carga
de emoção foi claramente sintetizada
no slogan "O melhor plano de saúde é
viver. O segundo melhor é Unimed".

Com essa iniciativa, a marca atendi-
da por F/Nazca S&S, 360° btl, Grupo
Figer, DTM, Incentive House e
R.EPENSE atingiu o status de top of
mind da categoria no Rio de Janeiro.

Definindo a Unimed-Rio como
jovem, irreverente, próxima e ousada,
Fernand Alphen revela que a agência
concebe suas campanhas pensando
em dois públicos-alvos antagônicos,
inerentes aos planos de saúde: os que
estão sempre à espera das adversida-
des, demonstrando pouca alegria de
viver; e os que são felizes por nature-
za, evitando se preocupar sem neces-
sidade. "A linha de comunicação
empregada atua de forma aspirativa
entre os mais pessimistas e, paralela-
mente, gera total identificação com
os demais", esclarece o diretor de pla-
nejamento da F/Nazca S&S.

A empresa destina à comunicação
da marca cerca de 70% do budget total
de marketing e pretende, ainda este
ano, ampliar sua liderança no merca-
do, bem como manter o excelente
nível de atendimento, satisfação e rela-
cionamento registrados junto aos seus
clientes e à classe médica.
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