
Dois grandes anunciantes, atuantes em
segmentos absolutamente distintos,
comprovam que marcas que utilizam a
abordagem clássica para sua comunica-
ção também podem ser muito popula-
res, desde que mantenham um concei-
to sólido, amplamente propagado pela
mídia e acessível ao conjunto da popu-
lação — e que temperem isso com
doses certeiras de ousadia. Com essa
fórmula, Bombril e Bradesco assegura-
ram lugares de destaque entre os "clás-
sicos" e "populares" de nossa análise.

Não há sequer uma dona de casa
neste País que não conheça a tradi-
cional esponja de lã de aço Bom Bril,
ou um único profissional do mercado
que não reconheça a força de sua
marca. Lançada há seis décadas, con-
quistou a liderança absoluta em seu
segmento, tornando-se sinônimo de
categoria, mérito que deve ser atribuí-
do às suas 1.001 utilidades e centenas
de campanhas, que desde 1978 vêm

informando, persuadindo e entreten-
do os consumidores brasileiros.

Washington Olivetto, que partici-
pou ativamente de todo o processo de
construção da marca, desde quando
ainda atuava na DPZ, lembra que
Bom Bril rompeu com os padrões de
comunicação dos produtos de limpe-
za ao criar algo divertido e contempo-
râneo. "Na sua origem, a idéia era
quebrar a expectativa. Fazer pela pri-
meira vez uma campanha de um pro-
duto de limpeza protagonizada por
um homem. Um homem diferencia-
do, sensível e respeitador da inteligên-
cia feminina, coisa que as mulheres
começavam a reivindicar fortemente
no final dos anos 70", rememora.

Ao analisar os fatores que contri-
buem para o sucesso da campanha até
hoje, o presidente da W/Brasil — res-
ponsável pela comunicação da marca
— observa que Bom Bril mistura, na
dose certa, a persuasão da publicidade
com a atualidade do jornalismo, fór-
mula que assegura uma renovação per-
manente, mantendo o frescor da sur-
presa e bom humor. "Além disso, exis-
te uma busca constante por idéias
novas e impactantes. Sem contar a
cooperação do anunciante, sempre dis-
posto a acreditar no novo. Mas o fator
principal é o talento do ator Carlos
Moreno, que consegue ser vários sem
nunca deixar de ser ele mesmo", elo-
gia, com o aval do cliente.

Segundo Ricardo Sampaio, gerente
de marketing corporativo da Bombril,
que destina 50% de sua verba de mar-
keting à comunicação da esponja de
aço, relatos registrados pelo SAC da
empresa atestam a enorme empatia
alcançada pelo garoto-propaganda da
marca junto às consumidoras, que já o
consideram parte da cultura nacional.



"Carlinhos entrou nas casas pedindo
licença e, hoje, participa da vida das
famílias brasileiras", conclui.

Como evidenciado em sua assinatu-
ra, o Bradesco se posiciona como um
"Banco completo", que oferece um
amplo portfolio de produtos e serviços
em todos os segmentos bancários e para
todos os perfis de correntistas. Na con-
dição de maior banco privado do País,
faz jus a essa posição, empreendendo
uma extensa gama de ações sociais,
incluindo a Fundação Bradesco, com
mais de 50 anos de atuação; e o apoio à
Fundação Amazônia Sustentável, que
fomentam o "Banco do Planeta".

Segundo Luiz Carlos Cavalcanti Jr.,
diretor de marketing da instituição,
apesar das várias agências envolvidas
em suas estratégias mercadológicas —
Neogama/BBH, Y&R, FabraQuinteiro,
Isobar/Click, One Digital, Insula,
Wunderman, Banco de Eventos, TV l,
New Style, AM Eventos, Dinâmica,
Super Produções, Momentum e
B/Ferraz —, a comunicação do banco
é orquestrada de forma totalmente
integrada, a fim de manter a unidade e
a coesão de seu posicionamento.
"Sistematizamos um processo de
compartilhamento de informações e
fazemos com que o briefing seja per-
meado por um entusiasmo capaz de
contagiar todas as equipes, estabele-
cendo um ambiente favorável ao
desenho de grandes caminhos criati-
vos", detalha o executivo.

Caminhos, aliás, muito bem explo-
rados pelas agências. Na Neogama/BBH
temos, entre outros exemplos, a
divulgação do Cirque de Soleil, com
uma trupe completa como seu patroci-
nador, e a recente ação com o nadador

Thiago Pereira, cuja especialidade
contempla todos os estilos da modali-
dade desportiva. Na Y&R, a campanha
do Crédito Bradesco, que adota um
controle remoto como ícone para res-
saltar a facilidade do crédito, ao alcan-
ce de todos de um jeito simples e práti-
co, atesta a liberdade criativa do banco.
E na FabraQuinteiro, os destaques são
os projetos elaborados para Finasa
(pertencente à organização), como as
campanhas "Dica de Amigo" ou
"Verão", que revela como aproveitar as
férias sem a preocupação com as con-
tas de início de ano.

Para Alexandre Gama, presidente e
diretor-geral de criação e planejamen-
to da Neogama/BBH, o resultado da
enquete está em sintonia com os moni-
torados pela agência em termos de
recall, eficiência, eficácia, incremento
do valor da marca, top of mind e quali-
dade criativa. Porém, como faz questão
de ressaltar, a marca Bradesco trafega
do clássico ao popular, mas também
passa por um perfil ousado, se conside-
rarmos seu segmento de atuação.
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