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Cláudia Sender comemora repercussão das campanhas com o conceito “Inspiração muda tudo”,
que faz releitura do bordão “não é assim uma Brastemp” (em destaque à dir.)

 

 

 

 

 

Inspiração que dá certo
Brastemp faz sucesso com estratégia focada na relação do consumidor com o mundo, 
reforça posicionamento de inovação e repercute com releitura de seu famoso jargão
Lena Castellón

O consumidor está movendo 
a Brastemp. É por conta dele, de 
sua interação com o mundo, que a 
empresa move seus passos. O que 
pode parecer apenas discurso, no 
entanto, se materializa na forma 
de produtos lançados em função 
do que o público busca em seu 
cotidiano (num universo que vai 
muito além da cozinha), quanto na 
releitura de seu conceito.

Isso fica demonstrado com a 
criação da linha retrô, de geladei-
ra e fogão, anunciada na semana 
passada. A família, que chega ao 
mercado em março, nasceu exa-
tamente porque os consumidores 
enviaram à empresa mensagens 
dando conta de quanto tinham 
aprovado o frigobar retrô, que 
surgiu em 2007. Dois anos de-
pois, em um BGourmet, evento 
promovido pela marca com foco 
em gastronomia, design e arquite-
tura, um protótipo vintage voltou 
a chamar atenção. A partir daí se 
planejou a criação da linha.

O lançamento ajuda a explicar 
como a Brastemp tem se pautado 
e também aponta o acerto da es-
tratégia que renovou seu conceito. 
A marca, popularizada pelo bordão 
“não é assim uma Brastemp”, hoje 
vincula todas as suas ações ao 
conceito “Inspiração muda tudo e 
a vida fica assim... uma Brastemp”, 
apresentado em agosto passado.

Cláudia Sender, diretora de 
marketing, afirma que a compa-
nhia tem forte preocupação em 
tangibilizar seu conceito. “Quan-
do se pensa em desenvolver um 
produto, a gente não pode olhar 
só geladeira. Fazemos um fórum 
para discutir como as pessoas inte-
ragem com o mundo. Vamos atrás 
do que o consumidor vê na moda, 
o que vê em séries de TV. Um dos 
que mais fez sucesso foi Mad Men. 
O consumidor está atento à ten-
dência retrô, e criar a linha mostra 
o quanto nos inspiramos no que ele 
recebe de informação”, esclarece.

De acordo com a executiva, 
a novidade ressalta também o 
caráter inovador da marca. “Ino-
vação é o motor da indústria. Ela 
implica não só em trazer uma nova 
tecnologia, mas em levar para o 
consumidor algo que o inspire, que 
o leve a fazer a reinterpretação do 
óbvio”. Claudia lembra que a em-
presa busca ser vanguarda desde 
sua origem (em 1957, a companhia 
fabricou o primeiro refrigerador 
no País com prateleiras na porta). 

Se pelo lado de lançamento 
de produtos, a estratégia vem 
surtindo efeito, pela comunica-

ção os resultados também fazem 
a festa da equipe de marketing. 
A companhia não abre números 
de vendas, porém a Whirpool 
Latin America (que comercializa 
Brastemp e Consul, entre outras 
marcas) reporta que o terceiro 
trimestre de 2010 teve aumento 
de 13% nas vendas líquidas so-
bre o mesmo período de 2009. 

No caso da comunicação, 
Cláudia comemora o sucesso nas 
redes sociais do viral “O sorriso 
que parou São Paulo”, criado pela 
DM9DDB, que atende a conta des-
de outubro de 2006, após quase 
20 anos de relacionamento com 
a Talent. O filme soma mais de 
um milhão de views no YouTube. 
“Tínhamos metas até modestas. 
Pensamos que a resposta seria 
equivalente ao que se obteve com 
a campanha dos espelhos, que foi 
bem”, diz Cláudia, referindo-se 
ao filme que introduziu o bordão 
“Inspiração muda tudo”. Além 
disso, o viral do sorriso conquistou 
o segundo lugar na votação de 
Campanha do Ano promovida pelo 
M&M Online no final de 2010.

Releitura
A empresa não considera que o 

conceito propagado hoje seja uma 
mudança. Segundo Cláudia, optou-
se por uma releitura do famoso 
slogan. “Temos de nos modernizar. 
Essa é uma obrigação de todas as 
marcas, mas são poucas as que 
têm um ativo tão grande quanto 
o nosso jargão ‘não é assim uma 
Brastemp’. Quando isso ficou cla-
ro, decidimos que ele teria de ser 
protagonista. Então, começamos 
um processo longo e doloroso. 
Enquanto isso, várias campanhas 
nasceram nesse período”, conta.

Entre elas estava a “Lado B”, 
que não causou a mesma reper-
cussão do que o “Inspiração”. 
Cláudia aponta que ele era um 
complemento do conceito “Seja 
autêntico”. Segundo a executiva, 
“Lado B” dava abertura a leituras 
que não eram tão positivas. “Ele 
fez parte do processo, mas não 
pegou da mesma forma”, admite.

Sérgio Valente, presidente 
da DM9, reforça: “a Brastemp é 
uma marca que vem com uma 
história. Reconhecemos essa 
força. O branding era feito em 
cima da qualidade do produto. 
Nosso passo foi mais filosófico. 
Foi mostrar que Brastemp é mais 
do que qualidade. É inspiração”. 

“Não é assim uma Brastemp” 
nasceu em 1992, por obra da Ta-
lent. Naquela época, foram mais de 
90 filmes utilizando o bordão. O su-
cesso foi tão grande que em 2003 
os comerciais da série voltaram.  

O desenvolvimento de “Ins-
piração” durou cerca de um ano 
e meio. A Brastemp recorreu a 
diversas pesquisas de consumi-
dor feitas internamente. A DM9 
mergulhou junto nesse processo 
de revisão. Um dos requisitos era 
que a releitura abrisse o leque 
de execuções, permitindo que 
o tema se mantivesse atual por 
um bom tempo. O outro é que a 
mensagem fosse positiva (des-
vinculando-se da palavra “não”).

Um elemento importante nes-
se processo é que o digital ganhou 
peso significativo. A empresa 
não revela detalhes – não fala 
quanto do budget é destinado 
ao digital, nem menciona valores 
ou percentuais de crescimento. 
“Aumentamos desproporcional-
mente o orçamento para a mídia 

digital e para as redes sociais. Esse 
posicionamento tem ajudado bas-
tante a espalhar nosso conceito”, 
diz Cláudia. “Inspiração” estará 
presente na campanha para a 

linha retrô que está em gestação. 
Mas ela já assegurou presença em 
eventos como o show da cantora 
Amy Winehouse em São Paulo e 
na casa do Big Brother Brasil 11.
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