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O Brasil e os demais países da 
América do Sul têm uma relação 
passional com o futebol. Atenta a 
esse fato, desde 2008 o Santan-
der dá nome à Taça Libertadores 
da América, principal torneio da 
região. Agora, para se aproximar 
mais dos torcedores — clientes e 
não-clientes —, o banco deflagra 
a partir desta terça-feira, 2, uma 
campanha assinada pela McCann 
Erickson que apresenta o time 
do Once Santander.

A equipe é formada pelos 
11 melhores jogadores das últi-
mas edições da Taça Santander 
Libertadores. São eles os brasi-
leiros Luis Fabiano, Washington 
e Thiago Silva, os argentinos 
Roberto Abbondanzieri e Martín 
Palermo, os mexicanos Jared 

Santander monta seleção da América do Sul
Banco usa jogadores da Libertadores para se aproximar do público em ação criada pela McCann Erickson
Fernando Murad

Ficha técnica
Título: “Lógica Brasil”

Anunciante/produto: Santander/Institucional

Agência: McCann Erickson

Criação: Sandro Nascimento, Mauro Villas-Boas 

e Romolo Megda

Direção de criação: Eric Sulzer

Produtora/filme: Fulano Filmes

Direção/filme: René Sampaio

Produtora/som: Jukebox

Aprovação/cliente: Fernando Martins, Sandra 

Martinelli, Isabela Nobre Machado, Gabriele 

Canettieri e Daniel Barbuglio

Para aproximar a marca dos torcedores, o 

banco criou o time Once Santander, que tem 

jogadores de diversos países, entre eles o 

brasileiro Luis Fabiano e o argentino Martín 

Palermo (em destaque na foto) 

Borgetti e Pavel Pardo, os chi-
lenos Alexis Sánchez e Gary 
Medel, o equatoriano Joffre 
Guerrón, o colombiano Falcão 
Garcia e o uruguaio Sebastian 
Abreu. O treinador dos craques 
é o rei Pelé, que já era o embai-
xador do torneio.

A produção de 30 segundos 
mostra os jogadores em partidas 
válidas pelo torneio e imagens 
de Pelé, enquanto é destacada a 
diversidade cultural da região. A 
locução diz “Para nós, a América 
Latina tem uma única fronteira: 
a linha do gol”. A assinatura 
“Santander. O valor das ideias” 
finaliza o comercial. “Buscamos 
a aproximação entre Santander 
e os nossos povos, a identificação 
com o público pelo mesmo gosto: 

a paixão pelo futebol”, conta 
Sandra Martinelli, superinten-
dente executiva de comunicação 
integrada do banco, que não 
divulga o investimento.

O plano de mídia, que se es-
tende até 12 de julho, prevê além 
do comercial, dois anúncios de 
página dupla para jornais e revis-

A Adidas, que fornece material esportivo 
ao Palmeiras, colocou no ar na semana pas-
sada uma promoção que se expandiu pela 
internet. A ação “Descubra onde foi parar sua 
segunda pele” foi desenhada pela Namosca, 
agência de marketing jovem. A campanha 
conta com hotsite (www.minhasegundapele.
com.br) que apresenta um vídeo que incita 
os palmeirenses a ajudar os atletas do time 
a solucionar um mistério. Detalhe: os joga-
dores são do elenco atual, entre eles Marcos, 
goleiro e ídolo da torcida.

No vídeo, Joãozinho, roupeiro do clube, 
e Léo, supervisor do futebol profissional, 
informam aos atletas que os uniformes 
sumiram. A equipe fica apreensiva, até que 
o volante Pierre diz ter uma solução. Como 
prova do seu amor pelo clube, o jogador 
exibe uma tatuagem do escudo no peito.

“A dificuldade quando se filma jogado-
res de futebol é que eles não são atores. 
Evitamos ao máximo as falas para deixar a 
história a mais verdadeira possível”, explica 

Adidas “tatua” palmeirenses

Marcos e o elenco do Palmeiras são informados do 
sumiço dos uniformes. A ação incentiva a torcida a 
desvendar o mistério

o diretor de criação da agência, JP Caruso. 
No filme, a sensação é que os jogadores são 
tatuados realmente.

Com duração até esta quinta-feira, 4, 
a promoção premiará mais de 300 torce-
dores com camisas, cachecóis e bonés 
oficiais do Palmeiras.  

André Lucena

Regeneração é a palavra do momento 
para a New Balance. Esse é o tema da ação 
da LoveBrand/TTPM criada para o relança-
mento no Brasil do modelo NB 1600, ícone 
dos anos 90. A campanha conta com peças 
para internet, presença em sites de moda e 
atualidades (como Glamurama e Snickers), 
participação de blogueiros em portais 
sociais, programete na Rádio Mitsubishi e 
forte presença no PDV. 

“Quando a verba não é muito grande, 
temos de ser certeiros. Mudamos a percep-
ção do consumidor no ponto-de-venda e 
trabalhamos com um conceito impactante”, 
explica Thaya Marcondes, sócia-diretora de 
planejamento e atendimento da agência. 
Essa é a segunda campanha da Love para a 
marca, depois de ganhar a conta do anun-
ciante em dezembro passado.

As peças — que passaram por aprovação 

Com o título “Água e óleo”, o novo co-
mercial de Natura para os óleos trifásicos 
da linha Ekos procura ressaltar o prazer do 
banho e mostrar que esse momento pode 
ser único. Criada pela Taterka, a campanha, 
cuja estreia estava prevista para o domingo 
31, traz o mote “Seu banho nunca mais será 
o mesmo, nem a sua pele”. A ação, que se 
estende por todo o mês de junho e início 
de julho, inclui peças na internet, anúncios 
de página dupla em revistas femininas e 
vinhetas de 10, 7 e 5 segundos de patrocínio 
da novela Caminho das Índias e do Projeto 
Amazônia, ambos da Rede Globo. 

O comercial trouxe um desafio para a 
agência. “Tentamos traduzir toda a sen-

Grafites inspiram a ação do Morum-
biShopping para o Dia dos Namorados. 
Muros decorados em ruas do bairro do 
Brooklin, em São Paulo, procuram estabe-
lecer um diálogo entre o público paulistano 
e o shopping, mesclando o conceito de arte 
de rua e o mundo da moda. Produzidos 
pelos artistas Tikka e Vitché e Jana Joana, 
os grafites fazem parte da campanha criada 
pela Leo Burnett.

“Escolhemos artistas que tivessem a ver 
com São Paulo. O grafite está dentro de um 
conceito que a gente está desenvolvendo no 
MorumbiShopping desde o início do ano, 
quando começamos uma estratégia de re-
posicionamento”, explica Sara Silva, gerente 
de planejamento da agência. Esse reposicio-
namento é expresso pelo mote “Completo 
como São Paulo” e ressalta a pluralidade da 
cidade no sentido cultural.

Com direção de criação de Ruy Linden-

New Balance relança ícone dos anos 90

Natura traz banho diferente

Arte urbana para o MorumbiShopping

também nos EUA — utilizam uma ilustração 
assinada pelo artista Loro Vertz. Símbolos 
dos anos 80 e 90 são lembrados, como o 
joystick do videogame Atari, cubo mágico e 
skates. Ações especiais para os consumido-
res também foram criadas, como o concurso 
Maníacos por 1600. Com o tema “Todos os 
tênis têm língua, mas poucos contam histó-
rias”, os cinco participantes que enviarem as 
melhores histórias em que o NB 1600 parti-
cipou de suas vidas ficarão com os prêmios. 
O modelo só será relançado no Brasil.

“Há tempos que os consumidores nos 
perguntam quando iremos relançar o mode-
lo. Isso mostra a força do produto. O 1600 
representa um objeto de desejo, remete ao 
glamour daquela época”, afirma Silvia de 
Féo, gerente de marketing e produto da 
New Balance.

Renato Pezzotti

sação provocada pelo produto”, afirma 
Eduardo Simon, diretor de atendimento 
da Taterka. A questão estava em filmar de 
um modo novo uma cena já bastante ex-
plorada pelo mercado publicitário: o banho. 
A ideia foi expressá-lo de uma forma mais 
estética, passando a noção de um banho 
diferente provocado por um produto que 
muda a rotina. 

Segundo Renata Puchala, gerente de 
Natura Ekos, a linha de óleos trifásicos foi 
escolhida como produto ícone da marca, 
pois representam o pioneirismo da Natura 
no segmento de óleos de banho e no uso da 
biodiversidade brasileira.  

Rayane Marcolino

berg, a campanha engloba comercial em 
TV paga, com veiculação prevista entre 3 
e 14 de junho, e uma promoção no estilo 
“comprou/ganhou” (para valores acima de 
R$ 400), em que notas fiscais serão trocadas 
por um par de travesseiros. Unidas, as peças 
se complementam e remetem aos grafites 
feitos nas ruas. 

Marcos Bonfim

Cenas pintadas em muros de SP inspiram 
as peças criadas pela Leo Burnett

tas e spot de 30 segundos 
e vinheta de 5 segundos 
para rádio. Uma das peças 
impressas leva o título “A 
América Latina é formada 
por diferentes povos: os 
alviverdes, os alvinegros, 
os rubro-negros e os trico-
lores, entre outros”.
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