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Stefan Zweig estava certo. Há exatos 70 anos, o escritor austríaco publicou o livro "Brasil, País 
do Futuro". Otimista, o autor acreditou que aquele Brasil de 1941 - apesar da pobreza, 
analfabetismo e ditadura - seria o País do futuro. Stefan não viveu tanto para constatar que se 
o Brasil ainda não é o "País do Futuro" que ele desejou, pelo menos já é reconhecido 
mundialmente como uma nação importante. E uma boa constatação disso são as marcas 
brasileiras que estão entrando em território estrangeiro para conquistar novos consumidores. 
 
Por exemplo, durante o Fórum Econômico Mundial, que começou na última quarta-feira (26) 
em Davos, na Suíça, os leitores da edição especial da revista britânica The Economist, que 
circulou no evento, se depararam com um anúncio do Itaú, com a assinatura "Invest with a 
bank that knows Latin America. Itaú. The Global Latin American Bank". 
 
A peça faz parte da campanha internacional do banco, criada pela Africa, e traz a atriz Alice 
Braga, o artista Vik Muniz e o jogador argentino de polo Nacho Figueras como garotos-
propaganda. "Nós escolhemos esses três nomes para a primeira fase da campanha porque eles 
são personalidades latino-americanas que alcançaram visibilidade internacional. A estratégia é 
fortalecer a marca do banco utilizando a imagem de pessoas que, assim como o Itaú, têm 
origem latino-americana e são reconhecidas e admiradas globalmente", explicou Sérgio 
Gordilho, presidente da Africa. 
 
Alice, Vik e Nacho poderão ser vistos também nas páginas dos periódicos Financial Times, 
Emerging Markets, The Nikkei; nas revistas WSJ Magazine, Institutional Investor, Bloomberg 
Markets; na TV Bloomberg; no site do Wall Street Journal, entre outros. Além dos anúncios 
impressos, a estratégia inclui também o lançamento do endereço do site www.itau.com. 
 
"A marca Itaú já é hoje a mais valiosa da América Latina e o Brasil está em evidência no 
mundo porque a economia, estando mais estável, equilibra o jogo para todos. Com 
competência e talento, as marcas se destacam", afirma Gordilho, que não revela a verba gasta 
pelo Itaú, a pedido do cliente. 
 
A DPZ, agência responsável pela conta da Sadia, fez o contrário do Itaú. Ao invés de investir 
em peças lá fora, a marca decidiu contar aos brasileiros, por meio de filmes, vinhetas e 
anúncios, que o "S de Sadia" é famoso também em mais de 100 países do mundo. "Decidimos 
contar aos brasileiros sobre o sucesso da Sadia no exterior porque a gente tem um novo 
momento de sentimento patriótico. O brasileiro está orgulhoso do País em que vive", afirma 
Fernando Rodrigues, diretor de criação da DPZ. 
 
No ar desde o último dia 24, o primeiro comercial mostra um almoço festivo na Rússia, repleto 
de produtos Sadia. Junto ao mascote da marca, que aparece vestindo roupas típicas russas, 
um apresentador diz: "Sabe o que junta a galera aqui em Moscou? A mesma coisa que junta 
as pessoas aí no Brasil...". Em uníssono, os russos gritam: "Sadia!". O segundo comercial se 
passa numa cervejaria de Berlim, onde um alemão se delicia com filezinhos de frango Sadia. 
 
"Começamos com a Rússia porque é uma economia emergente. Nos supermercados em 
Moscou você sempre encontra a embalagem da Sadia. Na Alemanha a economia é 
desenvolvida e lá o parâmetro de exigência com produtos e serviços é muito alto, então 
queremos mostrar isso também. Agora, em Dubai, a marca Sadia é tão famosa que virou 
sinônimo de galinha", completa Rodrigues. 
 
TAM FOCA NOS EUA 
 
De acordo com Gustavo Herbetta, sócio-diretor da Vitale Advertising - agência sediada em 
Miami, pesquisas indicam que 80% dos norte-americanos indicam a TAM para seus 
conterrâneos. E mais: eles avaliam a companhia como boa ou excelente. Para chegar a essa 
aceitação, há 13 anos a TAM decidiu apostar em campanhas publicitárias nos Estados Unidos, 



mais precisamente em Nova York, Miami e Orlando. Não demorou muito para a marca divulgar 
peças publicitárias em outras cidades americanas. 
 
"Quando a TAM chegou aqui o foco era atingir o brasileiro que mora nos Estados Unidos e os 
turistas. E tivemos uma grande barreira por causa da forte concorrente American Airlines e o 
patriotismo do americano. Mas como começamos a fazer a publicidade da TAM também para o 
público norte-americano, ele foi testando o serviço, checando a qualidade e viu que a TAM 
atendia as exigências dele. Então já faz um tempo que o nosso foco é o consumidor norte-
americano e o hispano", conta Herbetta. 
 
A mídia exterior é bastante utilizada pela Vitale Advertising, que divulga mensagens da TAM 
por meio de ônibus, táxis, Metrô e eventos. "Em Miami fizemos uma ação de guerrilha na 
frente do estádio onde o Miami Heat, um time de basquete que investiu em jogadores 
famosos, faria um jogo. 
 
Como não podíamos entrar no estádio, que era patrocinado por uma concorrente da TAM, 
colocamos um caminhão circulando em volta do estádio passando um filme da companhia 
aérea brasileira", comenta o publicitário. 
 
Anúncios em revistas de turismo e de luxo também entram na estratégia de comunicação, só a 
mídia eletrônica fica fora do orçamento. "Para os americanos só não fazemos televisão porque 
é muito caro. Já para o público brasileiro nos EUA criamos comerciais pois acaba saindo mais 
barato", finaliza o profissional, que adapta a criação conceituai da TAM, feita no Brasil pela 
Y&R, para linguagem dos consumidores norte-americanos. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 31 jan. 2011, p. 12.  


