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Dos casos recentes de constru-
ção de marca, um dos mais in-
teressantes que vemos e (ouvi-
mos) é, certamente, o da opera-
dora Oi. Em menos de dez anos,
a empresa criou identidade es-
pecialmente conectada com o
público jovem (de espírito, eles
reforçam) via rádio e parcerias
em eventos culturais e de espor-
te. Agora, o desafio é ampliar
essa visão. Ela também quer ser
conhecida como uma empresa
que colabora para a transforma-
ção da sociedade. Já existem
iniciativas neste sentido, como
o Oi Futuro, programa que tra-
balha cultura, meio ambiente,
educação, entre outros temas, e
projetos como o Nave — Núcleo
Avançado em Educação. Mas é
preciso agregar ainda mais este
valor à marca, aponta Flávia
Justa, diretora de marketing.
“Esse conceito de transforma-
ção também é a cara da Oi”.

Flávia está na companhia
desde o início das operações no
Brasil, em 2002. Ela disseca o
DNA com palavras e expressões
como ousadia, irreverência, jo-
vens de espírito e inovação. “A
Oi sempre buscou olhar o status
quo de forma diferente, enten-
der que a arena competitiva po-
deria ser recriada”, diz.

Assim, surgiram ações que
não necessariamente estão ali
para oferecer serviços sem
mostrar a última novidade em
telefonia celular. “Não é pelo
discurso que você vai trabalhar
uma percepção. Não fazemos
filme institucional blá blá blá”,
alfineta a diretora de marketing.
“Queremos trabalhar experiên-

cias. Não estou lá para vender
aparelho, plano de serviço, mas
para falar da marca.” E é aí que
o time criativo bota a cachola
para funcionar: investe em
moda, mercado que costuma
ser pouco contemplado, bola
projetos ousados como o a loja
Pop Up no final do ano passado.

De todas as ideias, porém, a
que mais se tornou referência
sem dúvida foi a da Oi FM, nas-
cida em 2004 — e que puxou se-
guidores. “Isso não existia no
Brasil e no mundo ainda era in-
cipiente”. Da rádio, vieram no-
vos investimentos, como o selo
Oi Música e o projeto Oi Novo
Som. “Ela nos ajudou a criar
uma cadeia de valor em música
que vai além da rádio.” ■

Operadora faz sintonia com público participando de iniciativas que envolvem cultura, ambiente e educação

Oi constrói identidade com os jovens
Companhia apostou
em ações que não
necessariamente
estão ali para
oferecer plano de
serviço ou mostrar
a última novidade
em telefonia celular

■ Eu Voltei é a nova campanha
da Sky HDTV bolada pela
Giovanni+DraftFCB. Produzida
pela O2 Filmes, traz Gisele
Bündchen como uma reles
dona de casa à espera
do amado. A novidade é o
formato de sitcom. Até julho,
serão lançados dez filmetes.
O primeiro “episódio” foi
veiculado esta semana. “O
brasileiro adora storytelling”,
diz Ricardo John, um dos
diretores de criação. “É da
nossa natureza noveleira”.
E você, sairia para comprar
cigarros com um mulherão
desses na cozinha?
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■ Um sábio jornalista disse certa vez que o humor é ótima saída
para aqueles momentos em que a cabeça emperra e os dedos
à beira de um texto também. Pode não ter sido esse o caso da Z+
para o Habib’s no anúncio abaixo, mas a brincadeira na campanha
para o bolinho de bacalhau do Habib’s tem uma sacada certeira.
O reencontro entre a agência e o cliente ocorreu após quatro anos.

...SALLES NETO

Presidente do Grupo M&M

TRÊS PERGUNTAS A...

Jornais precisam
investir mais para
reagir à internet

A DONA DE CASA DOS SONHOS MASCULINOS PIADA NO CARDÁPIO
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1 Trailer da Oi FM estacionado no Arpoador, no Rio de Janeiro,
para a programação especial de verão; 2 A rádio montou um
estúdio no São Paulo Fashion Week para transmitir informações
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 34.
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