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Mercado aponta
cases mais
inovadores da década
Diariamente milhares de profissionais de comunicação e marketing dedicam-

se a pensar caminhos inovadores possíveis de serem trilhados pelas marcas 
que comandam. Acelerada pela evolução tecnológica, a busca de novas formas de 
expressão, capazes de conectar produtos e serviços a potenciais consumidores, 
nunca foi tão intensa como nos últimos anos. 

Com tanta gente talentosa ocupada em traçar estratégias para surpreender 
o público, é natural que surjam muitos projetos ousados. Paradoxalmente, 
ser reconhecido como verdadeiramente inovador por seus pares de mercado 
torna-se raro. Para isso, é preciso não cair na vala comum do aplauso efêmero. 
Afinal, além da impressão generalizada de que quase todas as opções parecem 
já terem sido tentadas, no ramo do consumo não basta uma ideia que pareça 
surpreendente à primeira vista. É preciso sair do campo do discurso, comprovar 
a viabilidade prática das ações propostas e, mais do que isso, gerar retornos 
consideráveis para as marcas às quais se está servindo. Só assim a custosa 
reputação duradoura é alcançada.

Por ocasião desta edição especial de seu 32o aniversário, Meio & Mensagem 
consultou um grupo representativo de formadores de opinião, pedindo a eles 
que indicassem os cases brasileiros que consideram os mais inovadores nas 
áreas de comunicação e marketing na última década, a primeira do século 21. 

A sondagem foi realizada em março e contou com a participação de 100 
presidentes ou diretores de anunciantes, agências, veículos e fornecedores 
especializados. A todos foi feito igual pedido: a indicação livre de projetos 
idealizados e realizados no Brasil que chamam a atenção por seu caráter inovador, 
incluindo desde campanhas (de publicidade, promoção, eventos, marketing direto, 
interativo etc.) até o lançamento de produtos e conteúdos.

Dezenas de cases foram lembrados. Os 12 mais mencionados estão listados 
no quadro ao lado, com seus respectivos percentuais de votos, e são descritos e 
comentados por reportagens publicadas nas próximas páginas. O corte foi feito 
na 12a posição da extensa lista para que todos os projetos destacados tivessem 
a indicação de pelo menos 10% dos ouvidos. Além disso, houve uma diferença 
mínima, de apenas três votos, entre o 8o e o 12o mais citados. E, depois deles, 
abriu-se um vácuo bem mais visível: o 13o colocado teve menos da metade dos 
votos do 12o.

Curiosamente, 11 dos 12 cases vencedores foram criados para marcas 
originalmente brasileiras — a única exceção é a Fiat. Tal constatação leva a crer 
que o índice de inovação surgida no Brasil nas áreas de comunicação e marketing é 
mais elevado quando na cadeira do cliente está sentada uma empresa nacional.

Uma das explicações possíveis é a de que as marcas multinacionais mantêm 
longe do País seus núcleos de decisão, fundamentais para bancar os projetos 
mais audaciosos. É o que Ricardo Guimarães, sócio da consultoria Thymus 
Branding e um dos consultados pela reportagem, chama de “Alto IDP – Índice de 
Distância do Poder”.

aversão ao risco 
A reportagem de Meio & Mensagem aproveitou ainda as 100 entrevistas que 

realizou para questionar os dirigentes do mercado sobre as principais barreiras à 
inovação enfrentadas no trato cotidiano das ações de comunicação e marketing. 

Os mais citados foram o medo de arriscar dos anunciantes, receosos em se 
exporem demais ao bancarem a realização de novas ideias e a trilha por caminhos 
desconhecidos, que os tiraria da confortável gestão pragmática do marketing; 
a própria resistência cultural dos profissionais atuantes em todo o mercado, 
geralmente mais dispostos a repetirem fórmulas de sucesso comprovado e pouco 
propensos a trocarem seus óculos unifocais de visão curta pelo desafio da lógica e 
o enfrentamento à tradição; e a pressão pelo fluxo de caixa, que achata as verbas 
normalmente investidas pelas marcas em projetos mais ousados — inovação custa 
caro e traz consigo o risco natural de não gerar o retorno desejado. 

“Inovar dói!”, dispara Fred Gelli, sócio-fundador e diretor de criação da Tátil. “A 
coragem de ousar precisa ser maior do que o medo de perder”, resume Adrianna Cury, 
sócia da Hullaboom. “O discurso é uma barreira à pratica inovadora”, acrescenta Tetê 
Pacheco, sócia e diretora de criação da Centoeseis.

Também foram apontados como relevantes a limitação dos modelos de 
reconhecimento e premiação à inovação, fundamentais para estimular os profissionais 
que se propõem a adotar uma postura de vanguarda, mas raros em um cenário 
dominado por empresas ortodoxas e convencionais; e o modelo brasileiro de 
remuneração de agências, que na maioria esmagadora dos casos não paga pela ideia 
e seus aspectos intangíveis, mas pela escala de sua execução — como nos casos da 
compra de mídia na publicidade ou da produção nas ações promocionais.

“Somos um país televisivo por excelência. Adoramos inovar, mas os novos meios 
não têm escala suficiente para trazer os resultados que nosso mercado exige”, opina 
Adilson Xavier, copresidente da Giovanni+DraftFCB.

Entre os caminhos possíveis para a inovação na próxima década, os entrevistados 
sugerem “punir a inércia, não o erro” (Antonio Fadiga, CEO da Fischer+Fala), “o 
aperfeiçoamento da simplicidade” (Ivan Marques, sócio-diretor da F/Nazca S&S) e a 
“curiosidade levada a suas extremas consequências (Washington Olivetto, “chairs-
man” da W/). 

Na contracorrente da maioria das opiniões, que apostam no avanço tecnológico 
como principal eixo da inovação no futuro, o sócio da Trip Editora, Paulo Lima, sugere: 
“Em vez de tecnologia, a antropologia, a sociologia e a psicologia para tentar entender 
de fato o que emociona as pessoas”.

Alexandre Zaghi Lemos
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Havaianas 33%
Oi 29%

Skol 27%
Fiat 25%
itaú 21%

Natura 19%
rádio Sulamérica Trânsito 18%

iPod no Palito 16% 
banco real 15%

Gol linhas aéreas 14%
Experimenta 13% 

bradescompleto 13%
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Havaianas
Do popular ao 
pop fashion

De item da cesta básica brasileira na década de 80 às prateleiras de lojas 
conceituadas em todo o mundo, como a londrina Harrods e a francesa 

Galeria Lafayette, onde são vendidas por ¤ 28. As sandálias Havaianas se 
reinventaram, deixando de ser um produto funcional para se tornar um 
acessório de valor aspiracional no Brasil e no mundo. Esse movimento fez com 
que “As Legítimas”, da Alpargatas, se transformassem em um dos maiores 
sucessos fashion dos últimos anos.

A história das Havaianas começou a mudar no fi nal de 1993. A marca, 
lançada em 1962, detectou que problemas em sua imagem estavam 
comprometendo seus lucros. Para reverter o quadro, iniciou uma grande 
revolução, liderada pelo departamento de marketing da Alpargatas, com o 
luxuoso auxílio criativo da AlmapBBDO. 

De acordo com Rui Porto, diretor de marketing da empresa, o primeiro 
passo foi o desenvolvimento de novos modelos. “Percebemos que muitos 
consumidores viravam as solas das sandálias para deixá-las na mesma cor 
das tiras, por isso, lançamos as Havaianas monocromáticas, as Top”. De início 
eram quatro opções, depois seis, sem perder a característica básica de ser 
uma sandália de borracha. Hoje são mais de 60 modelos, com muitas cores e 
estampas, alterações na largura e formatos das tiras, além de solados com 
alturas diferentes. 

Evidentemente, mudar o produto não bastava. A marca investiu em uma nova 
forma de apresentação das sandálias. Com modernas embalagens, pôde explorar 
novos pontos de distribuição e, enfi m, brincar com a cartela 
de cores em novos displays expostos no varejo. “Acredito 
que a principal revolução foi transformar um produto que era 
uma commodity em um acessório”, resume Porto.

Para José Luiz Madeira, sócio e diretor de 
planejamento da AlmapBBDO, a grande sacada foi perceber 
os paralelos de utilização de Havaianas. “Era uma sandália 
de borracha usada pelas classes econômicas mais baixas, 
principalmente para serviços domésticos e trabalho na 
construção civil. Paralelamente a isso, observamos que um 
grupo de consumidores da classe A dava a ela um uso cool, 
para o lazer. Isso se tornou um insight para a estratégia de 
comunicação”, relembra.

Em intervalos inundados pela repetição de celebridades 
anunciando os mais diversos produtos e serviços, a marca 
Havaianas chama atenção pelo uso inteligente de fi guras 
populares. Seja com Lázaro Ramos tirando onda da cara de 
argentinos ou até mesmo a top internacional Naomi Campbell apresentando as 
sandálias como “última moda” da Europa para a brasileira Fernanda Tavares. 

“Passamos a usar as celebridades de uma maneira inovadora. As 
campanhas na TV contam histórias das celebridades como pessoas comuns, 
de modo semelhante a uma novela na qual cada capítulo mostra uma situação 
cotidiana. Além disso, elas contracenam com consumidores anônimos, que 
sempre se saem melhor”, ressalta Madeira. Assim, anunciante e agência 
provam que é possível manter presença constante na mídia, evoluindo no uso 
dos elementos-chave que garantem o sucesso permanente, sem alterá-los. 
Em outra frente estão os anúncios para revistas, que mais do que evidenciar a 
sandália, funcionam como verdadeiras vitrines da marca. 

Tendo a TV e as revistas como pilares de sustentação de sua comunicação, 
os responsáveis pela marca também não se descuidam dos eventos do mundo 
da moda mundo afora. 

Hoje, a sandália pode ser encontrada em 70 países, em alguns deles 
com operação própria. Tem lojas sazonais em locais como Saint-Tropez, na 
França, e Sardenha, na Itália. Para 2010 planeja a abertura de loja própria em 
Barcelona, nos moldes das duas que abriu em São Paulo, em 2009. No Brasil, 
prepara o lançamento do seu tênis, um calçado que tem o mesmo solado de 
Havaianas e já está sendo comercializado no mercado europeu.

Beatriz Lorente
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Era uma vez um setor mergulhado em velhas práticas dos tempos 
das estatais, com empresas caracterizadas por posicionamentos 

excessivamente técnicos, marcas sisudas e ofertas confusas. A privatização 
das telecomunicações, em 1998, modifi cara a confi guração do mercado, 
mas a atuação dos players continuava essencialmente a mesma. Até que 
em 2002 a Oi transformou o então complicado cenário da telefonia cá por 
estas bandas em oportunidade única de se apresentar ao público como uma 
solução diferenciada. 

Transmitir a ideia de simplicidade emergiu como o caminho mais indicado 
nas pesquisas e análises feitas antes do lançamento. Mais importante do que 
ecoar as inovações tecnológicas, a comunicação da nova operadora deveria 
espelhar os benefícios fi nais propiciados pela companhia. O primeiro passo: 
voltar-se para o consumidor e dar as costas ao “telecomuniquês” falado 
pelas concorrentes. 

“O principal nome sugerido pelos estudos da época era tão simples que 
assustava. Uma operação complexa como aquela com uma marca chamada 
Oi... Foi uma aposta ousada”, lembra André Lima, sócio e diretor de criação 
da NBS, agência que nasceu para atender a conta. “A primeira certeza 
que tivemos foi a de criar uma marca forte, em que o branding seria um 
diferencial. Partimos da premissa de que a marca deveria simbolizar um estilo 
de vida, ter um signifi cado muito além do universo telecom”, afi rma a diretora 
de comunicação da companhia, Flávia da Justa.

O conceito “Simples assim” passou a permear todas as áreas e ações 
da empresa, do design das lojas às ofertas de planos. Apostando em temas 
como esporte, moda, música e cultura, plataformas complementares como 
uma revista, programas de TV e, posteriormente, uma rádio reforçaram o 
posicionamento da operadora. O sucesso foi tamanho que, em 2007, a Telemar 
decidiu reunir todos os seus serviços e produtos sob a chancela da marca 
Oi, estivessem eles relacionados ao mundo corporativo ou a campeonatos 
internacionais de skate.  

Simultaneamente, a operadora levantava a bandeira daquela que, dentre 
todas as inovações lançadas, seria sua maior contribuição para o mercado 
nacional de telefonia móvel: o desbloqueio dos aparelhos. 

“Em 2006, começamos a entender que o nosso business não era vender 
o handset, mas entregar o serviço. Não tínhamos a mesma escala de compra 
de aparelhos que a concorrência tinha”, conta Flávia. A saída encontrada foi 
transformar uma defi ciência em virtude. “Aprendemos com os consumidores. 
Já existia uma indústria informal de desbloqueio nas ruas. Para o público, havia 
uma separação clara entre o chip e o device. Era uma indústria relativamente 
nova, então, por que não inovar?”

A consagração da estratégia veio em março deste ano: a Agência Nacional 
de Telecomunicações decidiu que o desbloqueio de telefone celular é um 
direito do usuário e pode ser pedido a qualquer momento, inclusive na hora da 
compra do aparelho. “Não era apenas uma campanha que colocávamos no ar: 
estávamos mudando o modelo de negócio do mercado”, afi rma Lima.

Com a marca consolidada nos Estados em que atuava nas regiões Norte, 
Nordeste e Sudeste, a empresa começou a se estruturar para entrar no maior 
mercado do País. A chegada a São Paulo, em outubro de 2008, foi precedida 
por diversas ações de grande repercussão, como o lançamento da Oi FM, a 
veiculação na TV dos fi lmes publicitários pró-desbloqueio e a possibilidade 
de os clientes experimentarem gratuitamente serviços da operadora por três 
meses. Resultado: em apenas três semanas, mais de 1 milhão de chips Oi 
foram vendidos no Estado. 

O desafi o atual da operadora é a consolidação do seu caráter nacional. 
Desde maio de 2009, a Oi está presente em todo o território brasileiro. 
O trabalho vem sendo construído nas mesmas bases que se mostraram 
vencedoras ao longo da última década. “Temos muita consistência, enquanto 
as outras operadoras estão sempre trocando de roupa”, opina Flávia. “Marca 
não é só comunicação. E na Oi não tem pegadinha.”

Jonas Furtado

Simples assim
Oi
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Skol

A Skol Pilsen nasceu em 1964 na Europa e demorou apenas três anos para 
chegar ao Brasil, pelas mãos da Cervejaria Rio Claro. Com foco na receita 

inovação mais público jovem, desde 2002 a Skol é líder de vendas no País, 
atualmente com 33% de share. 

Em 1971, a marca foi a primeira a lançar uma versão em lata. Em 1989, 
chegou às prateleiras em latas de alumínio. De lá para cá foi lançada em mais 
uma dezena de versões. Entre elas: long neck com tampa rosqueável, em 1993; 
“boca redondona”, em 1997; “Beats”, o evento que virou produto, em 2003; 
e “Litrão”, em 2008. Até rótulos com tecnologia termossensível, que aponta 
quando a cerveja está gelada, foram colocados no mercado pela Skol.

Antes de virar cerveja, o nome Beats esteve associado a um dos principais 
festivais de música eletrônica realizados no Brasil nesta década. Foram nove 
edições a partir de 2000, quando o projeto foi desenvolvido em parceria com a 
B\Ferraz. Descontinuado no ano passado, foi substituído pelo Skol Sensation, 
festa importada da Europa e que tinha a previsão de reunir 40 mil pessoas em 
São Paulo no sábado 17.

Há 14 anos, a publicidade da Skol está sob os cuidados da F/Nazca S&S. 
Foi justamente nessa época que a marca se tornou a cerveja mais vendida 
do País e passou a ostentar um dos slogans mais conhecidos do mercado: “A 
cerveja que desce redondo”, criado em 1997.

Com essa temática, a agência conseguiu posicionar a Skol em diferentes 
mídias, provando que ela funciona bem na televisão, na mídia impressa, nos 
meios online e nos pontos-de-venda. “O segredo do sucesso é continuar se 
desafi ando, mesmo estando na liderança”, destaca Marcello Penna, diretor de 
atendimento da conta na F/Nazca. 

Seja com ETs, velhinhos, torcedores de futebol ou até mesmo com as 
“boazudas”, tradicionais frequentadoras das campanhas de cerveja, a agência 
sempre apostou em fi lmes bem-humorados que geraram um grande recall, 
principalmente entre o público jovem. 

O “desce redondo” se mostrou adaptável a diversas situações, como 
comprovam as campanhas Tá na Roda Tá Redondo. (2005); Com Skol tudo fi ca 
redondo (2006) e Redondo É Rir da Vida (2009). 

Em 2006, a marca abandonou o formato clássico de película e veiculou 
peças com feitio caseiro, com o mote “o que você vai contar para os seus 
netos é o que você vai fazer agora”. “A Skol é uma marca de espírito jovem. 
Nossa comunicação sempre explora formatos inovadores, a irreverência e 
ousadia”, sustenta Fabiana Anuate, gerente de comunicação da Skol. 

Em novembro do ano passado, a Skol voltou-se de forma mais fi rme à 
internet. Fez o lançamento de uma nova plataforma web, que unifi ca seus 
mais de dez hotsites de produtos, promoções e campanhas com as incursões 
pela música e eventos. A utilização de redes sociais também ganhou destaque 
nessa nova fase.

Para se ter uma ideia da capilaridade das vendas, os produtos da Skol 
são comercializados em mais de 1 milhão de pontos-de-venda espalhados 
pelo País. Até 2008, a Skol era a terceira cerveja mais vendida no mundo — e 
isso considerando que só é comercializada no Brasil. Em 2009, caiu para 
o quarto posto, depois do avanço da chinesa Snow, que tomou o lugar da 
Budweiser como marca mais consumida no planeta. Segundo a consultoria 
BrandAnalytics, a marca Skol está avaliada em R$ 4 bilhões, ocupando a 
quarta posição no ranking das mais valiosas do Brasil.

No concorridíssimo mercado cervejeiro é difícil encontrar quem nunca 
tenha errado. Nem a Skol escapa. Em 2006, a Ambev lançou a Skol Lemon, 
aposta de novidade para o verão do ano seguinte no rastro dos compostos de 
frutas, até então uma tendência mundial. Distribuída em 50 mil pontos-de-
venda, a bebida, até certo ponto considerada adocicada, teve vida curta.

Renato Pezzotti

Quadrada fi cava 
sua avó!
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Mio, tuo, nostro
Fiat

Punto T-Jet e Fiat Mio: aposta no meio digital ganhou destaque dentro e fora do Brasil

Em 35 anos de Brasil, a Fiat passou de patinho feio da indústria automobilística 
para a liderança de mercado de automóveis — posto conquistado há oito 

anos —, com uma marca forte e campanhas inovadoras e ousadas. Ter um carro 
da montadora italiana poderia até ser um problema nas estradas brasileiras dos 
anos 70 e 80, mas na primeira década do século 21 virou motivo de orgulho para 
consumidores ávidos por novidades tecnológicas e design diferenciado. 

A Fiat chegou tímida ao Brasil em 1975 e nos primeiros anos oferecia 
produtos como o 147, o Uno e o Oggi — “Hoje” em italiano, apelidado pelo 
mercado de Iere, ou seja, “Ontem”. A mudança na percepção da marca teve 
como ingredientes primordiais a oferta de produtos mais desenvolvidos — o 
Palio, por exemplo, foi o primeiro carro mundial lançado no País —, aliada 
a uma estratégia de marketing que descolou a empresa de um passado 
problemático e a lançou na era da modernidade digital. 

Um passo importante foi a campanha “Revendo conceitos”, da Leo 
Burnett, agência que há 14 anos atende a montadora nas campanhas 
institucionais e desde o ano passado responde também pelo varejo. 
Aproveitando o lançamento do Novo Palio, em 2000, uma série de comerciais 
mostrava situações antiquadas e preconceituosas, contra gays, negros e 
pobres, que a sociedade contemporânea não admitia mais. “A Fiat procurou 
ser coerente com a enorme diversidade sociocultural em que vivemos”, conta 
João Batista Ciaco, diretor de publicidade e marketing de relacionamento. “A 
campanha pode ter sido um divisor no sentido emocional. E nessa categoria 
de consumo, o emocional é muito importante: o carro é a segunda roupa, é o 
cartão de visita”, acrescenta Ruy Lindenberg, vice-presidente de criação da 
Leo Burnett. 

Como uma boa empresa italiana, emoção também não faltou à comemoração 
de seus 30 anos de Brasil. Foi a vez de dar voz às crianças, que foram convidadas 
a pensar o futuro. Com depoimentos espontâneos, as ideias infantis encantaram 
os telespectadores com um futuro povoado por carros que poderiam voar, ser 
pilotados por dois motoristas, e um mundo com menos guerras, mas, talvez, com 
mais estresse. “A criança é mais consciente em termos de ecologia e cidadania. 
Foi quase uma campanha profética”, lembra Lindenberg.  

De olho no futuro, a empresa entrou forte no mundo digital, apostando em 
ações diferenciadas e impactantes. Para o Punto T-Jet, a campanha interativa 
criada pela AgênciaClick, que há oito anos atende a montadora, levou o Grand 
Prix de Cyber no Wave Festival em 2009. Não foi por menos: para transmitir os 
conceitos de modernidade e tecnologia do esportivo, a ação incluía um game no 
BBB 9, onde os brothers “pilotavam” um Punto que competia, de verdade, com um 
carro no Autódromo de Jacarepaguá, pilotado por Luciano Burti. “O forte conteúdo 
de tecnologia, que viabilizou a mistura do real e virtual, é atraente para uma marca 
que quer trabalhar o digital”, comenta Abel Reis, presidente da AgênciaClick.

Só faltava mesmo levar os próprios consumidores para “dentro” da 
fábrica, permitindo o impensável até o momento: a criação de um carro com 
base nas sugestões dos internautas. Com este fi m, nasceu o Fiat Mio, projeto 
do centro de estilo da montadora, também conduzido em parceria com a Click, 
que prevê a cocriação com os usuários de um protótipo que será apresentado 
no Salão do Automóvel, em outubro. Depois de receber 13 mil sugestões de 
internautas de 150 países — 60% do Brasil —, a Fiat selecionou as melhores 
ideias e está desenvolvendo o modelo. “O internauta também poderá participar 
da estratégia de marketing do lançamento do carro, desde a escolha do nome 
até o slogan”, adianta Ciaco.

Com tanto trabalho inovador e de fortalecimento da marca, o resultado 
teve refl exo nas vendas e na posição da fi lial brasileira no ranking mundial 
do fabricante. Em seus 111 anos de história, pela primeira vez em 2009 a 
liderança em vendas não foi do mercado italiano, mas do brasileiro. Tanta 
moral garantiu, por exemplo, que o Fiat 500 ganhasse campanha nacional, com 
direito à música dos Beatles, ao contrário dos outros mercados, que utilizam o 
fi lme italiano. Agora, resta a curiosidade para conhecer a campanha do Novo 
Uno, que chega em maio...

Andrea Martins
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Itaú
Pequeno gesto vira 
grande ícone

Em meados do ano 2000, o Itaú brifou a DM9DDB para desenvolver um 
trabalho capaz de expressar a importância das ações e dos ambientes 

digitais para a empresa. Em uma reunião com Antônio Matias, responsável pelo 
marketing do banco, Sergio Valente, hoje presidente da agência, sugeriu a 
ideia do i-digital, discorrendo sobre suas propriedades e associações naturais 
e possíveis. 

Carregando duas pranchas usadas na exposição, Matias abandonou o 
encontro antes mesmo do fi nal da apresentação. A atitude deixou Valente um 
pouco tenso. Dez minutos depois, o executivo voltou à sala. “Pronto, podemos 
continuar. Já pedi para o pessoal do jurídico registrar a marca”, afi rmou. 

Dez anos depois, a força percebida instantaneamente por Matias continua 
causando impacto no público. Em estudos realizados para descobrir quais 
ícones do Itaú deveriam ser mantidos em uso após a associação com o 
Unibanco, o i-digital foi — disparado — o mais citado pelos entrevistados. 
“O i-digital acabou por trazer atributos para a marca que transcendem em 
muito o objetivo inicial, que era o relacionamento digital do banco. As pessoas 
o associam a qualidades como inovação e inclusão”, relata Fernando Chacon, 
atual diretor de marketing do banco. 

Ao longo da década, a principal evolução do símbolo digital do Itaú foi o 
acréscimo de cenas de pessoas o desenhando com as mãos no ar e colocando 
o pingo no i, como se estivessem apontando para quem visualiza os fi lmes e 
anúncios. Atualmente, o movimento está presente em todas as comunicações 
do banco. O gestual está diretamente ligado ao sucesso de outra campanha 
marcante da instituição fi nanceira: “Feito para você”.

Lançada em 2002, a ação conquistou o público no ano seguinte, com uma 
exposição maciça em mídia exterior desenvolvida pela Africa. Quem não se 
lembra dos outdoors estrategicamente posicionados em estradas litorâneas 
(Surfi stas: o Itaú foi feito para você), centros de compras (Consumidores...) 
ou redutos da boemia (Baladeiros...)? “O ‘Feito para você’ ganhou muita força 
com o gestual do i-digital, que realçou o conceito de personalização”, avalia 
Chacon. 

Ações personalizadas, aliás, são a especialidade do maior banco privado 
do País. Nos 40 anos de Veja, a Africa criou uma campanha de grande 
repercussão: cada um dos assinantes da revista da Editora Abril recebeu seu 
exemplar com anúncio nominal e mensagens específi cas, de acordo com o 
próprio perfi l (se eram correntistas, clientes de produtos, portadores de cartão 
de crédito e mesmo aqueles sem qualquer relação anterior com o banco). 
Foram 1,2 milhão de anúncios diferentes, resultantes de 21 milhões de dados 
cruzados entre os bancos de dados da Veja e do Itaú. 

“A consistência da marca é que dá tranquilidade para que possamos 
inovar. Essa solidez cria um terreno fértil para a inovação”, afi rma Marcio 
Santoro, copresidente da Africa. “A inovação não é uma medida que a empresa 
toma. É uma postura.” A opinião é compartilhada por Valente. “Acho admirável 
uma marca ter a fé no marketing e nas boas ideias. Não é uma questão 
sazonal, mas de consistência ao longo do tempo”, diz o presidente da DM9DDB.

Jonas Furtado
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Quarenta e um anos atrás, a Natura surgiu como uma pequena loja na rua 
Oscar Freire, em São Paulo. Apesar do endereço privilegiado, a marca 

tinha pouco dinheiro para investir no seu desenvolvimento. Por outro lado, 
já estava ali, no seu nome, a forte ligação com os ingredientes naturais e 
com os conceitos de bem estar e sustentabilidade. Com o passar dos anos, a 
Natura se tornou muito mais do que uma empresa cheia de boas intenções. 
Transformou-se em um gigante dos cosméticos que não abandonou suas 
crenças, pelo contrário, as externou em um discurso coerente e atraente para 
as consumidoras.

A virada começou em 1974, quando optou pelo formato de venda direta via 
“consultoras”. A mudança fez das relações pessoais o próprio canal de vendas 
da empresa e valorizou o fator humano como um de seus principais atributos. 
“Desde sempre a interdependência esteve presente como fundamento de tudo 
o que a Natura fez e faz. Ora, a interdependência é a base da sustentabilidade. 
Então, a passagem das crenças para a estratégia de negócios e as práticas 
concretas foi muito natural, óbvia”, considera Ricardo Guimarães, presidente 
e fundador da consultoria Thymus Branding, que participou do processo de 
formatação das crenças Natura. 

“A marca começou a ser construída no momento em que expressou suas 
crenças e valores, mais especifi camente em 1992. Não foi um trabalho de 
marketing propriamente dito, mas um refl exo do que a empresa se propunha 
a ser”, relata José Vicente Marino, vice-presidente de negócios da Natura. As 
crenças colocadas no papel são, resumidamente, a busca do aperfeiçoamento, 
o compromisso com a verdade e a valorização da diversidade, da beleza 
despida de padronizações e das relações com os indivíduos e a sociedade.

Esses conceitos são perpetuados na atuação da Natura de diferentes 
formas. A companhia não realiza testes com animais e é pioneira no processo 
de vegetalização de suas fórmulas – 85% delas já são vegetais (a gordura 
animal dos sabonetes em barra, por exemplo, é substituída pelo óleo vegetal). 
Desde 2007, os produtos da marca atendem ao programa carbono neutro, 
para controlar a emissão de gases de efeito estufa. A biodiversidade é usada 
como forma de inovação e de tecnologia, o que reforça os elos com as raízes 
brasileiras sem cair em um ambiente folclórico.

No começo da década, a marca foi reposicionada e passou a utilizar a 
assinatura “Bem Estar Bem”, criada pela Lew’Lara, de onde surgiu também o 
conceito “Mulher Bonita de Verdade”, para mostrar que não existe um padrão 
de beleza determinado, além da campanha “Não tem idade certa para ser você 
mesma”, reforçando que criatividade, sensualidade e espontaneidade podem 
existir em qualquer idade.

“É muito interessante notar como a Natura trabalha conteúdo através 
de suas marcas”, ressalta Eduardo Simon, sócio e diretor de 
atendimento da Taterka, que desde 2008 atende o cliente, ao lado da 
PeraltaStrawberryFrog, e hoje responde pela comunicação da marca 
em outros quatro mercados latino-americanos.

Isso pode ser verifi cado na linha Kronos, que mostra como 
a mulher pode conviver com as mudanças do tempo da melhor 
forma possível. “Em uma categoria que trabalha muito os 
resultados racionais dos cosméticos, a linha fala da beleza livre 
de estereótipo”, comenta Simon. A linha Ekos, por sua vez, virou 
sinônimo de biodiversidade e sustentabilidade, utilizando recursos 
naturais cultivados por comunidades sustentáveis e incentivando o 
desenvolvimento destas.

O reforço na imagem da Ekos, da Kronos e de outras submarcas 
da Natura é um dos focos do momento atual da companhia, bem como 
o seu processo de internacionalização (a empresa já está presente 
em países da América Latina e na França). Os dois passos refl etem a 
decisão natural de crescimento de uma marca já bem estabelecida 
e que consegue representar, ao mesmo tempo, raízes brasileiras e 
valores universais.

Paula Ganem

Raízes brasileiras, 
valores universais

Natura
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SulAmérica Trânsito
Construção de marca 
nas ondas do rádio

Existem marcas tão fortes que acabam se tornando sinônimo da própria 
categoria. Embora não muito comum, temos casos emblemáticos no Brasil, 

como no segmento de sabão em pó, de pasta de dente e de hastes fl exíveis, 
apenas para citar alguns. A lembrança da marca pode até criar situações 
inusitadas, como um consumidor descrever com riqueza de detalhes um 
comercial e dar o crédito da produção ao maior concorrente.

A SulAmérica Auto não chegou a esse extremo, mas sua vice-liderança 
no mercado paulistano de seguros de automóveis não estava tendo refl exo 
na percepção do público. A marca costumava aparecer apenas na quarta ou 
quinta posição em pesquisas de share of mind. Para mudar esse quadro, surgiu 
um projeto inovador na forma de pensar mídia e absolutamente adequado 
ao ramo de negócios da empresa. No início de 2007 entrou no ar a Rádio 
SulAmérica Trânsito, nos 92,1 FM do dial paulistano.

“Disse para a agência: ‘Não coloco mais um tostão em mídia em São Paulo 
se não tiver uma ideia diferente e relevante para quem mora na cidade’”, 
recorda Zeca Vieira, diretor de marketing corporativo da companhia. A MPM 
captou a mensagem e desenhou o projeto da emissora, viabilizada em parceria 
com o Grupo Bandeirantes de Rádio. O anunciante não só comprou a ideia 
como aplicou R$ 30 milhões no contrato de três anos — já renovado e, agora, 
válido até 2013.

“Já em 2006, a Bandeirantes desenvolvia um projeto de rádio visando a 
uma cobertura mais aprofundada do trânsito de São Paulo, com ênfase nos 
caminhos alternativos e na presença ao vivo nas ruas. A SulAmérica buscava 
consolidar sua presença no mercado paulista e paulistano de seguros para 
veículos. O encontro dos dois tornou o projeto viável, aliando a necessidade 
da SulAmérica ao know-how em prestação de serviço do grupo”, conta Felipe 
Bueno, diretor de jornalismo da emissora.

A programação da rádio oferece, 24 horas por dia, informações e dicas 
sobre o trânsito enviadas pelos repórteres presentes nas ruas, pelos âncoras 
no estúdio e também pelos ouvintes, que podem interagir com a emissora por 
telefone, e-mail, mensagem de texto e até pelas redes sociais, como o Twitter 
e o Orkut. “A rádio, em termos de linguagem e cobertura, criou um novo 
modelo, que está sendo seguido pela concorrência. O trânsito passou a ter 
mais destaque”, considera Bueno.

Segundo Vieira, a SulAmérica abraçou o projeto porque o rádio tem uma 
grande penetração no público-alvo da empresa e goza de credibilidade como 
veículo de informação rápido. Além disso, o trânsito é um tema muito relevante 
para São Paulo. “Desde o primeiro mês temos feito pesquisas periódicas 
de share of mind. Pulamos do quinto para o segundo lugar, passando de 9% 
para 30% de lembrança. Também aumentamos bastante a participação de 
mercado”, aponta o executivo, sem abrir números.

O sucesso do projeto foi tão grande que o mercado do Rio de Janeiro 
passou a exigir uma versão local, o que ocorreu em junho do ano passado 
com a estreia da Rádio SulAmérica Paradiso. Mas como o trânsito não é 
prioridade do carioca — segundo pesquisas feitas pela seguradora —, a 
programação da emissora é mais diversifi cada, com noticiário, atrações 
esportivas, culturais e de comportamento. “Muito se tem falado de mídia com 
conteúdo, e a SulAmérica Trânsito é um típico caso de projeto de mídia com 
conteúdo relevante. As virtudes do case são a adequação e a relevância”, 
sintetiza Vieira. No fi nal do ano passado, a empresa resolveu promover uma 
concorrência pela sua conta publicitária, vencida pela NBS, que substituiu a 
MPM — hoje incorporada à Loducca — a partir de janeiro.

Fernando Murad
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O vale brinde
do século 21

iPod no palito

Há anos com a estratégia vencedora de imprimir nos palitos de seus 
sorvetes Fruttare os “vales” que dão direito a um novo picolé, a 

Kibon acionou a Bullet para encontrar uma maneira inovadora de fazer 
sua tradicional promoção de verão. O objetivo era aumentar ainda mais o 
consumo de sorvetes durante a estação, que sozinha responde por cerca de 
65% das vendas do ano todo. 

Corria março de 2007 quando os sócios da agência, Fernando Figueiredo 
e Mentor Muniz Neto, responsáveis há duas décadas por campanhas 
promocionais da Unilever, partiram para a reunião com o cliente levando 
quatro ideias. Tinham apego por uma em especial, mas não acreditavam que 
vingaria. A proposta: empacotar iPods nas embalagens do picolé. 
Contrariando a expectativa, porém, a multinacional topou o desafi o. Nascia 
ali o case iPod no Palito, um dos mais comentados da história do mercado 
promocional brasileiro. “Quando saímos da reunião sentíamos um misto 
de euforia e preocupação. Era uma ação diferente de tudo o que já havia 
sido feito, exigia um planejamento arrojado, capaz de transpor diversos 

obstáculos”, lembra Figueiredo.

Foram dez meses de desenvolvimento para encaixar a 
promoção nas exigências da legislação nacional e encontrar 

um jeito de colocar o equipamento no palito de maneira que 
não fosse percebido pelos consumidores. Isso exigia que o 
sorvete premiado apresentasse o mesmo peso, aparência 
e temperatura dos outros. “Tivemos que entrar em contato 
com os representantes da Apple no Brasil para ver se o iPod 
resistiria às temperaturas a que seria exposto. No manual 
havia a garantia de que o aparelho suportava até -21ºC, e nas 
geladeiras da Kibon a temperatura chegava a -18ºC”, conta 
Figueiredo. Tirada essa dúvida, a Unilever fechou a compra 
dos 10 mil iPods do modelo Shuffl e que seriam distribuídos 
por mais de 90 mil pontos-de-venda. 

Porém, veio da própria matriz da Apple, em Cupertino, 
um dos maiores obstáculos a serem transpostos. Quando 
tomaram conhecimento da promoção, executivos da 
companhia de Steve Jobs disseram, uma semana antes 
do início da ação, que não garantiriam os tocadores que 
porventura apresentassem defeito. “Levamos o problema aos 
representantes da Kibon, que decidiram dar continuidade à 
ação. A Apple nos disse que o índice de devolução do iPod 
era de 6%. Trabalhamos com a margem de 10%, mas, no fi m, 
apenas quatro aparelhos apresentaram problemas e foram 
trocados”, relata Neto.

Com imensa repercussão por todo o Brasil, a 
promoção iPod no Palito gerou comentários, piadas, 
citações em diversos sites e blogs e fez crescer em 31% 
as vendas do Fruttare no verão de 2008, em comparação 
com a mesma estação do ano anterior. Quando foi 
defl agrado o plano de mídia — que incluiu fi lme na 
televisão e ação de merchandising no Big Brother Brasil 
8, entre outras iniciativas —, a ação já tinha caído no 
conhecimento dos consumidores, que travavam uma 
ensandecida busca pelo prêmio. “A mídia espontânea 
foi determinante para o sucesso da promoção. Vários 

vídeos de ganhadores foram produzidos e veiculados 
no YouTube”, destaca Figueiredo. A ousadia da ação 

acabou reconhecida internacionalmente. O iPod 
no Palito conquistou dois Leões de Bronze no 

Festival de Cannes de 2008, os primeiros 
troféus brasileiros na área de Promo.

Mariana Ditolvo
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Banco Real

Falar de sustentabilidade hoje é fácil. Mais de dez anos atrás, porém, a ideia 
de uma instituição fi nanceira abraçar a causa soava no mínimo esquisita. 

Ainda assim, o Banco Real conseguiu ser trendsetter e estabelecer parâmetros 
para um relacionamento mais humano com seus clientes, bem como novas 
regras para um trato responsável ao meio ambiente. 

“Defi nimos uma maneira de ser e de fazer negócio. A nossa visão 
estratégica passou a considerar os impactos que a atividade tinha além 
das operações bancárias. Só depois de criar raízes, comunicamos isso 
ao mercado”, conta o vice-presidente executivo de marca, marketing e 
comunicação corporativa do Grupo Santander Brasil, Fernando Martins.

O posicionamento do Real cresceu de dentro para fora e de maneira 
gradual. Um comitê interno para pensar em novas práticas chegou a ser 
criado: composto por oito pessoas, o grupo era chamado de Banco de Valor. 

Fábio Barbosa, o presidente da empresa, sinalizou que o início deveria 
ser simplesmente olhar para o lado. No caso do banco, isso signifi cou adotar 
a Alameda Rio Claro, que fi ca no entorno da então sede do Real, na Avenida 
Paulista, em São Paulo. Com a mobilização da comunidade e de funcionários, 
a instituição revitalizou a área. A rua ganhou área de lazer, cafeteria e 
fl oricultura e virou palco de ações culturais. Ficou conhecida também pela 
alcunha de Alameda das Flores. 

Os passos seguintes incluíram o treinamento de 1.500 gerentes para que 
eles levassem em conta questões ambientais antes de conceder crédito às 
empresas. Foi criado o Fundo Ethical, para incentivar empresas a abraçar a 
causa da responsabilidade sócio-ambiental, e instituído o microcrédito para 
populações carentes. O papel reciclado começou a ser usado em larga escala, 
inclusive em talões de cheque.

“O comando do Real soube ler os indícios de que o mundo caminharia 
para uma revisão profunda na maneira de lidar com dinheiro, consumo, meio 
ambiente e questões sociais”, observa Ricardo Guimarães, presidente e 
fundador da consultoria Thymus Branding, parceiro do banco na construção 
de seu posicionamento. “O passo mais estruturante foi a revisão da missão da 
área de gestão de risco. Ali começou a se formar uma cultura de negócios com 
base nos princípios da sustentabilidade”, aponta.

Com essa fi losofi a disseminada, o Real passou a comunicar ao público 
o seu posicionamento, através de estratégias desenvolvidas pelas agências 
Lew’Lara, que criou o slogan “O banco de sua vida”, e Talent. “Admitimos 
que o banco tem um papel de coadjuvante e que o protagonista é o cliente”, 
conta André Laurentino, vice-presidente de criação da Lew’Lara\TBWA. “Essa 
mudança do foco foi uma quebra de paradigma no mercado e logo outros 
bancos começaram a valorizar a palavra ‘você’”, acrescenta.

A publicidade investiu em pessoas “normais” e não em atores ou modelos. 
Em outra frente, o concurso “Talentos da Maturidade” tornou-se um dos 
principais ícones da política socialmente responsável da empresa.

A Talent, que hoje concentra toda a conta do Grupo Santander, criou 
campanhas como a do “Yuri”. As mensagens mostravam como ações do 
Real refl etiam na vida de pessoas preocupadas com a ecologia e como isso, 
um dia, iria impactar a vida de um bebê recém-nascido, o Yuri. Em outra 
ação, o banco propagou que “dinheiro não é tudo igual”, um dos princípios 
do consumo consciente. “A grande difi culdade era traduzir o conceito de 
sustentabilidade, na época bastante incomum, de forma que as pessoas 
compreendessem e reconhecessem valor para elas”, lembra José Eustachio, 
sócio-diretor da Talent. 

Um dos comerciais mais elogiados da Lew’Lara foi “Portas”, que capturou 
a reação espontânea de uma cliente ao ser surpreendida por uma exposição 
de fotos com os momentos mais marcantes da sua vida. 

Desde o início de 2010, a marca Real está sendo tirada da mídia, 
após o processo de incorporação pelo Santander. Entretanto, o legado da 
sustentabilidade deixado pelo banco brasileiro é tão forte que foi incorporado 
ao posicionamento do grupo espanhol.

Paula Ganem
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Primeiro voo de 
milhões de brasileiros

Gol Linhas Aéreas

Com o mote “Aqui todo mundo pode voar”, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes 
promoveu a partir de 2001 uma revolução no mercado brasileiro de aviação. 

Além de oferecer passagens a custos mais baixos, a companhia simplifi cou a 
emissão de bilhetes ao apostar pesado no e-commerce. 

Resultado: nunca tantos brasileiros viajaram de avião como na última década, 
muitos deles pela primeira vez. Para se ter um parâmetro, a Varig informou na 
comemoração de seus 70 anos que entre 1927 e 1997 havia transportado 157 
milhões de passageiros. A Gol, sua controladora há três anos, conseguiu a marca 
de 135 milhões desde sua estreia nos céus brasileiros em 2001 até o início de 
2010. Nada mal para uma empresa que começou operando meia dúzia de destinos 
com sete aeronaves Boeing 737 modelos 700 e 800. 

Hoje, a companhia disputa a liderança do mercado doméstico com a TAM 
voando para mais de 180 destinos com 108 aviões da nova família de jatos 737 da 
Boeing. “São 820 voos por dia. Vale lembrar que a Varig, no seu auge, fazia pouco 
menos de 200”, contabiliza o diretor de marketing e cartões da Gol, Murilo Barbosa.

Ainda que a empresa viva hoje um momento muito diferente em relação a 
quando começou a voar, muitos dos conceitos que introduziu no mercado se 
estabeleceram como padrão. O principal deles é a manutenção da internet como 
seu maior canal de vendas de passagens — o que obrigou as concorrentes a 
seguirem o mesmo caminho e contribuiu para a massifi cação do e-commerce 
no Brasil. O sistema praticamente aboliu as passagens físicas e foi um dos 
componentes para a redução de custos do setor aéreo. 

A Gol estima que cerca de 10% de seus passageiros voaram pela primeira vez 
na vida em seus aviões, puxando para si o mérito de ser a primeira empresa aérea 
a usar a democracia como principal conceito em sua comunicação.

Em janeiro de 2001, o lançamento da companhia foi feito com campanha da DPZ, 
que, no início, torceu o nariz para o nome Gol, considerado excessivamente comum 
por estar muito relacionado ao futebol e já ser usado como marca pelo carro da 
Volkswagen. Inspirada pelo sucesso da operadora de telefonia inglesa Orange e com 
seu nome escrito com duas letras “O”, estava criada a identidade visual da empresa. 
“Com dois ‘Os’ fi cou mais dinâmico, musical, acústico e veloz. E assim, com um pincel 
alemão de pelo de marta e um vidro de nanquim chinês, escrevi o nome como se fosse 
a minha assinatura. No mundo da aviação comercial, o visual é muito importante, 
talvez mais do que o tipo de equipamento”, sustenta Francesc Petit, o “P” da DPZ.

Aprovado o conceito, o próximo passo era a pintura dos aviões, que teriam 
cauda na cor laranja. “No dia da apresentação da campanha, levei uma caixa de 
papelão e coloquei em cima da mesa da sala. Falei para os presentes que a DPZ 
estava trazendo o futuro da companhia e tirei de dentro o Boeing já com a pintura, 
o logo e a marca”, relembra Petit.

Quando a AlmapBBDO assumiu a conta, em 2002, o espírito do “low cost, low 
fare” ainda era dominante, tanto que a empresa criou o comercial “Passarinho”, que 
mostrava uma pequena ave viajando dentro de um ônibus e um mote que enfureceu 
as empresas rodoviárias: “Por que viajar de outro jeito se você pode voar?”. A 
peça ganhou um Leão de Bronze no Festival de Cannes em 2006. “A Gol derrubou o 
que era usual e rompeu com a maneira antiga de fazer negócios na área. Com alta 
tecnologia, check-in pela web, menos burocracia, aeronaves novas e preços que 
ninguém mais poderia oferecer, a empresa democratizou o transporte aéreo no 
Brasil”, elogia José Luiz Madeira, sócio e diretor de planejamento da AlmapBBDO. 

No ano seguinte, veio a aquisição da Varig, movimento considerado de alto 
risco pelo mercado em função da dívida da empresa comprada. Por outro lado, as 
posições (slots) da Varig nos principais aeroportos do País e o programa Smiles 
aproximaram a Gol do público tradicionalmente disputado com a TAM, fazendo com 
que a empresa abandonasse as barrinhas de cereal e passasse a servir lanches 
mais elaborados em seus voos. 

Ainda que os executivos sejam hoje 60% dos clientes da Gol/Varig e os preços 
estejam acima da média do início, Murilo Barbosa nega que a companhia tenha 
se afastado dos consumidores de renda mais baixa. “Em compras feitas com 21 
dias de antecedência é possível conseguir preços muito competitivos. Além disso, 
estamos sempre elaborando programas para estimular o público de classe C a 
viajar de avião”, frisa, se referindo ao recente programa de abertura de lojas 
físicas e o parcelamento de passagens em até 36 vezes.

Robert Galbraith
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Experimenta
O convite ousado 
da Nova Schin

Estável na participação do mercado nacional de cervejas, o Grupo 
Schincariol deu uma guinada em 2003, quando optou por uma mudança 

radical. Depois de perceber que era dono de uma marca vulnerável e de 
uma cerveja com altos índices de rejeição, a empresa decidiu reinventar 
seu produto principal. Nascia, então, a Nova Schin, e com ela a campanha 
“Experimenta” — que acabou se transformando em um bordão nacional. A 
proposta era surpreender com simplicidade, utilizando uma mensagem que já 
fosse comum no cotidiano dos consumidores. 

Criada pela Fischer América, a campanha utilizou todas as frentes de 
marketing, tendo sido o pontapé inicial um comercial de 1 minuto no qual 
mais de 500 fi gurantes e diversas celebridades — como Luciano Huck, Thiago 
Lacerda e Fernanda Lima — convidavam os brasileiros a experimentar o 
“novo”. A comunicação contou ainda com farto material para pontos-de-
venda, mídia exterior, spots para rádio, anúncios sequenciais nos principais 
jornais e revistas, ações na internet e patrocínio e presença em diversos 
eventos. “Foi uma campanha que movimentou o mercado de cervejas do 
Brasil, que há tempos não apresentava nada de relevante aos consumidores”, 
avalia Luiz Cláudio Taya, diretor de marketing do Grupo Schincariol. “Até 
então, as marcas faziam muito uso da mídia eletrônica. A 
campanha ‘Experimenta’ serviu para incrementar o uso de outros 
canais e injetar espírito criativo na categoria”, acredita Taya. 

Segundo Antonio Fadiga, CEO da Fischer+Fala, a coragem 
do anunciante de admitir e retratar no comercial a rejeição 
enfrentada por seu produto foi determinante para que os 
consumidores se dispusessem, de fato, a experimentar. “A ousadia 
de reeditar o produto como um todo foi o que gerou a valorização 
da cerveja, da marca e fez crescer a margem de faturamento da 
empresa”, frisa.

O desenrolar da estratégia, porém, foi marcado por alguns 
fatos que poderiam ter comprometido o seu o êxito. O principal 
deles envolveu o cantor Zeca Pagodinho, que tinha participação 
determinante na campanha, mas virou a casaca antes do fi m 
de seu contrato com a Schincariol. Fã assumido da Brahma, 
o artista apareceu como protagonista do comercial “Amor de 
verão”, criado pela Africa para a concorrente. A fabricante da Nova Schin não 
deixou barato e veiculou em resposta um fi lme concebido pela Fischer no qual 
aparecia um cidadão — bastante parecido com o cantor — sentado em um 
bar sob uma placa com os dizeres “Prato do dia: traíra”. O caso foi parar na 
Justiça Comum, onde corre até hoje.

Outro entrave foi a decisão do Conar de rever as normas de propaganda 
para bebidas alcoólicas, o que culminou na proibição do uso de qualquer verbo 
no imperativo que pudesse estimular o consumo. “Isso aconteceu 45 dias depois 
de termos colocado a campanha no ar, mas soubemos resolver o problema 
dando ênfase ao conceito do novo, proposto desde o início”, lembra Fadiga. 

Polêmicas à parte, os pesados investimentos surtiram efeito. Em apenas 
quatro meses, a Nova Schin viu sua participação no mercado saltar de 8% 
para 15%. A empresa, que até então sofria com a capacidade ociosa de suas 
fábricas — recentemente ampliadas —, registrou, em 2003, lucro líquido pela 
primeira vez em três anos e fechou o exercício com faturamento de R$ 1,74 
bilhão, resultado bastante superior ao projetado inicialmente, de R$ 1,2 bilhão. 

Depois de “Experimenta”, em meados de 2006 a conta do Grupo 
Schincariol foi transferida para a Famiglia (hoje extinta). Em setembro de 
2007, passou a integrar a carteira da Y&R, de onde saiu em outubro do ano 
passado, migrando para a Euro RSCG. A Fischer+Fala, por sua vez, atende 
atualmente a Femsa (Kaiser, Sol e Heineken).

Mariana Ditolvo
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Bradesco
As razões e os resultados 
de ser completo

Em abril de 2005, o público brasileiro viu, pela primeira vez, um comercial 
no qual o Bradesco anunciava o sobrenome que faria parte de sua 

comunicação e de sua história pelos próximos quatro anos: Completo. 

O desenvolvimento da campanha foi expresso. Em apenas sete dias, a 
Neogama/BBH — que, naquela época, havia acabado de conquistar uma fatia 
maior da conta da instituição bancária — criou os comerciais e anúncios que 
apresentavam o novo posicionamento. 

Na ocasião, o presidente e diretor de criação da agência, Alexandre 
Gama, declarou que o “Bradescompleto” tinha a intenção de conferir um 
tom emocional ao diálogo entre o banco e seus clientes e mostrar que a 
instituição tinha o poder de oferecer soluções completas para a vida de cada 
um dos seus correntistas.

Talvez nem ele nem a diretoria do Bradesco tivessem a dimensão 
de onde esse posicionamento chegaria. Em quatro anos de inúmeras 
campanhas, o “Bradescompleto” extrapolou os conceitos de comunicação, 
se fi rmando como um dos mais memoráveis e fortes cases do setor bancário 
nacional dos últimos anos. 

Explorando um lado da instituição fi nanceira que não se relacionava 
diretamente às cifras e questões bancárias, a Neogama conseguiu apresentar 
ao público um Bradesco mais humano, voltado às questões sociais e culturais 
do País e que buscava meios de colaborar para o desenvolvimento da nação. 

Os comerciais e anúncios, sempre com estrutura grandiosa, narração 
marcante e fotografi as bem elaboradas, colaboravam para a transmissão da 
imagem de um banco emotivo, preocupado em se desenvolver juntamente com 
as bases do País.

O case acabou tendo desdobramentos que superaram a propaganda 
tradicional. O banco se engajou em patrocínios de renomados eventos 
culturais, como o das temporadas do badalado Cirque du Soleil, e de 
várias apresentações de teatro, dança e música — muitos deles apoiados 
na estrutura da Fundação Bradesco. O esporte também foi tratado como 
prioridade. O banco aproveitou grandes eventos como a Olimpíada de Pequim 
de 2008 para divulgar o quanto apoiava e investia no esporte nacional. 

Outro projeto desenvolvido pela Neogama resultou na criação dentro 
da estrutura do banco de uma divisão para cuidar somente de projetos 
relacionados à proteção ambiental: o Banco do Planeta. 

Internalizando o uso do termo que expressava em sua comunicação, 
o Bradesco publicou o livro 120 Razões para Ser um Cliente Completo, 
distribuído para seus gerentes em todo o País. 

Na prática, anunciante e agência viram os resultados da campanha nos 
rankings de lembrança e de força de marca. Por dois anos seguidos (2008 e 
2009), o Bradesco conquistou o título de marca mais valiosa do Brasil na lista 
da Brand Finance. Em 2008, o “Bradescompleto” ganhou o primeiro Grand 
Prix da edição brasileira do Effi e Awards,  premiação dada a cases efi cazes, 
nos quais as estratégias de marketing e de comunicação tenham gerado 
ideias criativas de alto nível e contribuído para o alcance de resultados 
determinantes para o anunciante.

No ano passado, o Bradesco encerrou o ciclo vencedor do 
“Bradescompleto”, substituindo-o pelo atual posicionamento “Presença”. A 
justifi cativa para a alteração foi a necessidade de refl etir o momento atual da 
economia, contrapondo o aumento da importância internacional do Brasil ao 
cenário de crise global.

Bárbara Sacchitiello
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