
A despeito de crescente competiti-
vidade e do jogo bruto, é possível
aliciar os consumidores através de
sólidas estratégias de comunicação,
que recorrem aos mais diversos
pontos de contato com o público
para seduzi-lo com argumentos
racionais, emocionais ou, ainda,
com o emprego de abordagens
criativas inusitadas, capazes de pro-
vocar impacto, sem ferir os precei-
tos éticos que regem a atividade.
Revelamos, a seguir, as estratégias
adotadas pelos melhores anuncian-
tes do País, que conferiram às suas
marcas posicionamentos clássicos,
ousados e/ou populares, possuindo
em comum a admiração do públi-
co e, como constatado na enquete
realizada por About, dos próprios
profissionais da área.

Para chegar às listas a partir das
quais preparamos esta matéria,
solicitamos a um seleto grupo de
30 líderes de importantes agên-
cias, veículos e produtoras do mer-
cado (veja quadro com os nomes
dos profissionais), que nos envias-
sem seus "votos" para os melhores
clientes com três tipos de atitude e
padrão de comportamento:

• Os 7 anunciantes "clássicos"
mais admirados, ou seja, aqueles
que se destacam pela excelência
de emprego dos cânones tradicio-
nais da comunicação publicitária.

• Os 7 anunciantes mais "ousados",
ou seja, aqueles que sabem como

utilizar com eficácia abordagens inu-
sitadas e alternativas mais criativas.

• Os 7 anunciantes mais "populares",
ou seja, aqueles que optaram pela
linha de comunicação popular, sin-
tonizada com a estética e a lingua-
gem mais do agrado da ampla maio-
ria dos consumidores brasileiros.

Os "eleitores" poderiam votar
em empresas, corporações, unida-
des de negócio, marcas e linhas de
produtos/serviços, desde que os
considerassem como uma "unida-
de anunciante".

Nessas listas dos 7+, apenas um,
a Havaianas, marcou presença nas
três, sendo considerado, portanto,
o mais completo de todos os anun-
ciantes listados. Bradesco e Bombril
também obtiveram grande desta-
que, pois ambos entraram tanto da
lista dos "clássicos" como dos
"populares". Todavia, todos os
anunciantes perfilados nesta edi-
ção são ótimos exemplos de consis-
tência e continuidade dos investi-
mentos em comunicação. São mar-
cas de produtos, serviços e organi-
zações que têm obtido excelentes
níveis de ROÍ na área e que soube-
ram transformar suas campanhas
e peças em efetivo diferencial
competitivo. São anunciantes
que podem servir de benchmark
para qualquer empresa que ainda
colhe resultados pequenos ou
inconstantes da comunicação e
que está sendo pressionada a





mudar de forma relevante a
maneira pela qual aplica e geren-
cia sua verba. A propaganda e as
demais plataformas de comuni-
cação são muito úteis, como se
sabe, mas desde que sejam trata-
das com inteligência e efetiva
seriedade pelas empresas.

Além dos anunciantes clássi-
cos, ousados e populares, uma
quarta listagem derivou natural-
mente de nossa análise: a de top
of mind dos "eleitores", que foi
definida pelo número total de
indicações nas três classificações.
Nessa relação dos anunciantes
mais citados, a Vivo foi a única
marca que não entrou em nenhu-
ma das três listas levantadas. Um
sinal de que sua propaganda é
bastante lembrada, porém, ainda
não assumiu com força nenhuma
das características utilizadas em
nossa análise.

As matérias foram elaboradas
com a colaboração de Adilson
Xavier, presidente e diretor nacio-
nal de criação da Giovanni Draft
FCB; Bruno Consentino, gerente

de marketing da Brahma; Daniela
Glicenstain, diretora de atendimen-
to da Ogilvy; Fernanda Antonelli,
diretora regional de contas da
Unilever Business na JWT; Fernan-
do Musa, diretor-geral da Ogilvy;
Frank Pflaumer, diretor de atendi-
mento da Publicis Brasil; Hugo
Janeba, vice-presidente interino
de marketing da Vivo; Marcelo
Forlin Giannubilo, superinten-
dente de marketing e desenvolvi-
mento da Unimed-Rio; Paschoal
Fabra Neto, sócio e diretor de cria-
ção da FabraQuinteiro; e Renata
Máximo, diretora de conta da JWT.
Além de Alexandre Gama, Ana
Paula Cortat, Cristiane Magalhães
Teixeira, Fernand Alphen, Flávia
Justa, José Luiz Madeira, Luca
Cavalcanti, Luiz Carlos C. Dutra,
Marcelo Olival, Márcio Santoro,
Marcos Caetano, Marcos Quintela,
Maria do Carmo Pousada, Mário
D'Andrea, Pedro Feyer, Raf Fayad,
Ricardo Sampaio, Rui Porto e
Washington Olivetto, que serão
mencionados no decorrer dos tex-
tos que seguem.
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