Para conquistar o público jovem, a Levi's
apostou 90% de seus investimentos
publicitários no mundo digital. Deu certo
Por Roberta Queiroz
O conceito "Live unbuttoned", criado pela
Levi's para ser usado em anúncios norteamericanos, foi apenas o que restou da
campanha global da marca no Brasil. Presente no País há mais de 50 anos, a Levi's
de roupas costumava adaptar totalmente as
ações publicitárias veiculadas nos Estados
Unidos por aqui. Neste ano, a estratégia virou de cabeça para baixo.
Para conquistar um público mais jovem,
de 18 a 24 anos, a marca resolveu investir
90% dos seus investimentos publicitários
em meios digitais. "A primeira vez que
experimentamos ações na web foi há três
anos. Desde então, a verba para comunicação online era de 20%. Agora, o nosso principal foco é a internet, enquanto as peças
off-line foram feitas apenas para reforçar a
nossa nova estratégia", conta Maurício Busin, gerente da marca no Brasil.

A campanha desenvolvida pela Centoeseis começou com um divertido vídeo viral
feito nas ruas de São Paulo, em que pessoas
tentam pronunciar a palavra "unbuttoned"
e divagam sobre o seu significado. Para Busin, para conquistar o público jovem não
existe outra saída. "O nosso público é um
consumidor progressivo, além de jovem.
Por isso, eles estão basicamente dentro do
meio digital. Para falar com eles, não poderíamos estar em outro lugar", afirma.
A mudança veio bem a calhar. "Com a
antiga estratégia, a Levfs estava perdendo
prestígio com o público mais jovem, por
isso era preciso criar uma estratégia mais
ousada. As pessoas querem poder interferir na realidade das marcas", avalia Tetê
Pacheco, diretora de criação da Centoeseis.
Para isso, a campanha conta com hotsites,
links patrocinados, disseminação de ví-

deos, rádio-web, ações em redes sociais e
concurso de música.
A comunicação passou a ser realizada de
forma mais personalizada e dirigida para
o público local, permitindo trabalhar conteúdos que antes não tinham espaço para
serem explorados, como é o caso das novas
coleções, estampas e produtos. Antes da mu-

dança, os sites da marca, em todos os países
onde opera, só podiam ser acessados por
meio do portal internacional (www.levis.
com). Hoje, hotsites espaciais compõem a
campanha, onde os usuários podem conferir

dos pilares do trabalho da Centoeseis para
a Levi's, paralelamente a uma ação agressiva de links patrocinados no Google, que
levam ao site institucional e aos hotsites da
marca no Brasil.

depoimentos de estilistas da empresa sobre
os países que visitam em busca de inspiração para as coleções de roupas. "Um exemplo é a nova coleção que traz elementos dos
destinos de Cuba e Marrakesh. Os estilistas
contam sobre a viagem, curiosidades, arquitetura, culinária e cultura dos lugares ao
lado de profissionais como a chef de cozinha
Carla Pernambuco e o turista profissional
Ricardo Freire", complementa Pacheco.
A divulgação de todos os materiais produzidos para a web em redes sociais é um

A disseminação dos vídeos produzidos foi
outro diferencial da campanha. "Usamos
bibliotecas de moda e videolocadoras, e as
próprias lojas têm um papel fundamental
para viralizar o conteúdo. Estamos vivendo uma era privilegiada para a comunicação porque hoje tudo é mídia, até o próprio
consumidor", diz Pacheco. Também foram
criados banners em diferentes formatos,
com a mensagem que convida os internautas a conhecer a nova coleção da marca.
Uma das ações que deram maior resulta-

do até agora foi um jogo feito para o MSN.
No game, Fidel Castro fica sentado em um
tapete voador marroquino, tema da nova
coleção. "Durante o mês de março, a taxa
de clique dessa peça foi de 2,67%. Uma taxa
bem alta, comparada com a média para
uma campanha online, que é de 1%. Isso
prova que investir em formatos diferenciados é interessante, já que são muito bem recebidos pelos internautas", avalia Busin.
Um dos objetivos da nova campanha era
fazer recriar o interesse dos consumidores
pelo modelo 501, ícone da marca e jeans
mais antigo do mundo, criado em 1875.
A estratégia deu certo. Em pouco tempo,
cerca de três meses, as vendas que vinham
caindo, aumentaram rapidamente. Hoje,
voltou a ser um dos modelos mais vendidos. "Com essa nova campanha, conseguimos modernizar a marca e atrair o nosso
público de volta", diz Busin.
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