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Com quase 30 capas "falsas" em jornais de todo País e um filme de um minuto veiculado em 
horário nobre, o Banco do Brasil lança a grande campanha em comemoração aos seus 200 
anos de atividade, que foram completados no último domingo (12), dia em que começou a 
ser veiculada a ação. 
 
Criada pela Artplan, ela envolve as principais mídias e trabalha o conceito "Banco do Brasil. 
200 anos fazendo o futuro", que já vem sendo utilizado em ações publicitárias do BB desde 
de janeiro deste ano e poderá ser usado em ações futuras; a questão ainda está sendo 
definida pelo departamento de marketing do banco. A criação da campanha é da equipe da 
Artplan com supervisão de criação de Gustavo Tirre e Cristiano Prata e direção de criação de 
Roberto Vilhena. 
 
"A idéia, desde o começo, era não fazer apenas uma campanha de comemoração. Olhamos a 
história do Banco do Brasil e nos baseamos em um tripé. Primeiro mostramos que o banco 
não é como outro qualquer. Além de ser um banco de varejo, está comprometido nestes 200 
anos com o desenvolvimento do País. Trabalhamos a idéia de que o BB vai fazer o futuro dos 
clientes e funcionários. Ele está ligado com o desenvolvimento do Brasil", explicou o diretor 
de criação da Artplan. 
 
Vilhena contou que o segundo ponto deste tripé que foi trabalhado é a proximidade com o 
cliente, o compromisso de fazer o seu futuro. "Para isso, mostramos que o banco é 
competitivo como qualquer outro e oferece serviços de ponta como a maior rede de auto-
atendimento do Brasil e um dos portais mais modernos entre os bancos. Fazer o futuro é hoje 
uma necessidade de mercado". 
 
A campanha também trabalha a idéia da sustentabilidade. "Não dá para falar hoje em 
desenvolvimento competitivo sem pensar nisso. Não é apenas um objetivo da empresa, tem 
que ser de todos. Mostramos que o BB é também o banco dos próximos 200 anos. E 
justamente o pensamento de longo prazo o fez chegar a dois séculos de atividades", disse. 
 
Vilhena destacou ainda a importância do uso das capas "falsas" em tantos jornais. "Não me 
lembro de ter visto algo assim. É a primeira vez que uma capa falsa sai em praticamente 
todos os principais jornais do País", falou, acrescentando que este é um dos grandes 



diferenciais desta campanha. O anúncio em formato de capa traz as intenções do BB em 
diversas áreas em que o banco atua, como cultura e esporte, no formato de notícias da 
primeira página de um jornal. Ele contou que o filme que entrou no ar no domingo (12), com 
destaque durante o "Fantástico", mostra que os clientes do Banco do Brasil ajudaram a 
instituição a escrever a sua história. "Deixamos claro que não estamos apenas comemorando 
os 200 anos, mas que o BB continuará a fazer o futuro. É o que se espera de uma instituição 
que tem como compromisso o desenvolvimento do País", explica. Ele finaliza acrescentando 
que a campanha não quis ter um clima saudosista. "Ninguém chega aos 200 anos sem ter no 
mínimo competitividade e visão de futuro. Quisemos pontuar isso. A campanha tem um foco 
claro no consumidor e na perspectiva dele para o mundo", conclui. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 out. 2008, p. 12.   


