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Campanha

ArcelorMittal, antiga 
Belgo, reforça marca

A siderúrgica ArcelorMit-
tal, que entregou em abril 
sua conta para a Rino, fez a 
estréia na semana passada 
de mais uma etapa da cam-
panha criada para anunciar a 
transição da marca Belgo para 
a multinacional. Em julho, a 
comunicação partiu para a 
televisão fechada. Em agosto 
foi a vez da rádio CBN. Agora, 
a campanha chegou às princi-
pais emissoras de TV aberta. 
Segundo o diretor de criação 
da agência, Fernando Pic-
cinini, essa ação deve atingir 
efetivamente o público final.

Silmara Vernucio, gerente 
de imagem e suporte a vendas 
da ArcelorMittal, confirma a 
importância da campanha ao 
revelar que esse é um dos maio-
res investimentos da empresa no 
País para a divulgação da marca. 
Ela ainda diz que o esforço não 
é pontual, mas que a siderúr-
gica deve continuar anunciando 
pelo menos nos próximos dois 
anos. Para ela, não é possível 
construir reconhecimento em 
pouco tempo. “Não foi só pela 
competitividade que iniciamos 

a comunicação, mas principal-
mente para que as pessoas, aos 
poucos, passem a associar Belgo 
a ArcelorMittal”, garante.

Para assegurar que o público 
passe a entender a multinacional 
como a companhia que herdou a 
tradição brasileira, a assinatura 
é bastante objetiva: “Belgo é 
ArcelorMittal. ArcelorMittal é 
aço”. A frase aparece depois de 
filmes que revelam as entranhas 
de construções como pontes 
e escolas, mostrando, assim, a 
importância do aço. 

Adriano Conter

Estratégia visa atingir o público final
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A Lew’Lara\TBWA venceu a 
concorrência pela conta da Esso, 
disputada, na fase final, com a 
MPM. A W/Brasil também parti-
cipou da primeira etapa do pro-
cesso. Anteriormente, a conta da 
Esso estava na DM9DDB.

Em abril, o grupo brasileiro Co-
san adquiriu a operação brasileira 
da Esso, em negociação fechada 
com a ExxonMobil International 
Holdings e estimada em US$ 826 
milhões. Com isso, passou a deter 
os ativos e os direitos de uso da 
marca Esso no País. 

A Esso ocupa a quinta po-
sição no ranking nacional de 
distribuição de combustíveis, de 
acordo com o Sindicato Nacional 
das Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis e de Lubrificantes 
(Sindicom), com 7,2% de share 
em 2007, aparecendo atrás de 
BR (41,5%), Ipiranga (18,1%), 
Shell (14,4%) e Texaco (9,8%).

Outra nova conta que acaba 
de chegar à Lew’Lara\TBWA é a 
da área de autopeças da Bosch. 
Até então, o anunciante mantinha 
verba concentrada na Fábrica, 

que permanece com a fatia rela-
tiva a Bosch Services, a rede de 
oficinas próprias da marca.

Além disso, a partir de 2009 a 
Lew’Lara\TBWA passará a cuidar 
da verba da Visa, atualmente na 
Leo Burnett. No mês passado, 
saiu o resultado da concorrência 
global pela conta, vencida pela 
TBWA com participação da equi-
pe da agência brasileira. 

Movimento parecido deverá 
ocorrer com a conta de Nivea, 
que deixou o portfólio da Afri-
ca em agosto, passando a ser 
atendida integralmente pela 
Giovanni+DraftFCB. A partir 
de 2009, uma parte da verba do 
anunciante pode desembarcar na 
Lew’Lara\TBWA, em virtude do 
relacionamento internacional da 
rede. Para facilitar o processo, a 
agência já não atende mais a Natu-
ra, agora dividida entre a Taterka 
e a PeraltaStrawberryFrog.

Em abril, a Lew’Lara\TBWA 
conquistou em concorrência pú-
blica a conta da Sabesp, que di-
vide com a NovaS/B. Entretanto, 
nessa esfera o retrospecto deste 

ano é deficitário, já que a agência 
não ficou entre as vencedoras da 
atraente licitação da Secretaria 
de Comunicação Social da Pre-
sidência da República (Secom), 
que atendeu por quatro anos. 
No âmbito da iniciativa privada, 
a agência ganhou, em março, a 
conta da Universidade Anhembi 
Morumbi (ex-Le Pera).

Desde a venda, em novem-
bro, de 55% da Lew’Lara para a 
TBWA, foram transferidas para 
a agência as contas de Absolut, 
Adidas, Häagen-Dazs, Nissan, 
Pedigree (Masterfoods) e Sam-
sonite. Por outro lado, também 
em conseqüência da associação, 
perdeu as verbas de Topper e Kia 
Motors, conflitantes com Adidas 
e Nissan, respectivamente.

Mas se, por um lado, a agên-
cia passou a se beneficiar de 
alinhamentos internacionais, por 
outro também sofre com eles. 
Desde o início do ano não atende 
mais a Nokia, seu cliente por 13 
anos, que precisou seguir o ali-
nhamento global com a JWT.

Alexandre Zaghi Lemos
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