
Operando com "dedicação total" há 56
anos, a rede Casas Bahia, maior anun-
ciante do País, contabiliza mais de 560
lojas e cerca de 29 milhões de clientes,
feitos que a leva a ocupar a liderança no
varejo de móveis, eletrodomésticos e
eletroeletrônicos. Tamanho prestígio
foi conquistado por sua ininterrupta
busca pelo entendimento das necessi-
dades e hábitos de compra do povo
brasileiro, com o propósito de ajudá-
lo a realizar o sonho de consumo.
Cuidado que começa no desenvolvi-
mento de políticas de concessão de
crédito específicas e prossegue até a
excelência do serviço de pós-venda.

Não há como negar, contudo, a rele-
vância de sua comunicação massiva,
objetiva e comprovadamente assertiva.
Marcos Quintela, vice-presidente de
atendimento e operações da Y&R, que
atende a rede nessa área desde 1999,
conta que, devido à alta demanda de
projetos e velocidade necessária às
ações, foi preciso implantar, na sede do
cliente, uma estrutura completa de

agência — capitaneada por Flávia
Altheman, que lidera um time integrado
por nada menos que 110 funcionários.

"Trata-se de um modelo único no
mercado, desenvolvido especialmen-
te para as Casas Bahia, no qual busca-
mos, com a mesma dedicação atribuí-
da pela rede aos seus negócios, ofere-
cer a maior agilidade possível", relata
Quintela. Afinal, o volume de traba-
lho é tão grande que não há como
quantificá-lo com precisão. São inú-
meras mensagens ao ano, entre ofer-
tas inerentes ao setor e campanhas
institucionais, concebidas para come-
morar datas importantes do calendá-
rio, como Dia das Mães, Dia dos
Namorados, Natal e, como não pode-
ria deixar de ser, aniversário da rede.

Os projetos são aprovados pelo
departamento de marketing e propa-
ganda das Casas Bahia, que contam
com uma equipe interna responsável
pela comunicação visual, patrocínios
e eventos dirigidos aos seus colabora-
dores. Já a execução e operacionaliza-
ção do fenômeno Super Casas Bahia
está, há dois anos, sob responsabilida-
de do Banco de Eventos.

Presente em todas as manifestações
populares do País, com destaque ao car-
naval, eventos "country" e campeonatos
de futebol, Brahma é a segunda cerveja
mais vendida no Brasil e a sétima no
mundo, sendo comercializada, quente
ou gelada, em mais de 30 países.

Referência em qualidade e tradi-
ção, conta com uma estratégia macro
de comunicação totalmente alinhada
para falar diretamente ao target — o
brasileiro típico, que tem orgulho de
se autodenominar "brahmeiro" — e
vários parceiros nesta área, dentre os



quais África (responsável pelas ações
de propaganda), Player (comunicação
on-line), Banco de Eventos (eventos) e
Narita Design (design e embalagem).

Márcio Santoro, sócio e diretor de
atendimento da África, explica que o
trabalho da agência consiste em manter
a marca sempre próxima de seu públi-
co. Um bom exemplo desse esforço
pode ser conferido na atual campanha
que enaltece os consumidores, cele-
brando seus valores, crenças e princí-
pios, retratados na contagiante música-
tema, interpretada por Zeca Pagodinho.
"Em um país como o nosso, no qual
estamos 'descobrindo' as classes C e D
como mercado de consumo, é motivo
de orgulho ver Brahma como uma
marca reconhecidamente popular. Isso
comprova o sucesso de sua estratégia",
constata o executivo.

Comunicação da

A Antarctica, terceira colocada no
ranking das cervejas mais vendidas no
País, com 11,9% de participação
(segundo dados apurados pela
AC/Nielsen, em janeiro deste ano),
centra sua comunicação em todos os
consumidores, acima de 18 anos, que
apreciam uma loira bem gelada.

Historicamente, a qualidade atri-
buída à marca nas mais diferentes
regiões tem sido destacada em traba-
lhos bem-humorados e de fácil com-
preensão, que rapidamente caem no
gosto popular. É o caso da campanha
"Bar da Boa", cuja estréia se deu em
outubro de 2006 e, até hoje, continua
rendendo bons roteiros, sempre cria-
dos pela AlmapBBDO.

A iniciativa aposta no formato sit-
com, levando ao ar comerciais
ambientados em um bar simples e des-
contraído, elementos que geram iden-

tificação com o público. No mais
recente filme da série, protagonizada
pela atriz global Juliana Paes, o Bar da
Boa recebe a visita de uma outra fre-
qüentadora ilustre: Karina Bacchi, que
se oferece para participar dos comer-
ciais, já que é loira, gostosa e todo
mundo a adora. Mas, para sua decep-
ção, a proprietária do estabelecimento
alega que essa vaga já está preenchida
pela própria cerveja e chama o próxi-
mo candidato, assegurando a expectati-
va dos telespectadores para a continua-
ção da campanha, que deverá se esten-
der ao longo de todo o ano.
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