
Foi aos 16 anos que Oswaldo Mendes entrou para o 
mundo da comunicação. O jovem jornalista era repórter 
do jornal "A Província do Pará", dos Diários Associados. 
Nos anos que ficou no jornalismo, ele teve a oportuni
dade de participar dos fatos mais marcantes da região, 
como o dia em que os presídios da Guiana Francesa 
soltaram todos os cadeados e deram aos presos a liber
dade. Também foi nessa época que, no ano de 1952, ele 
entrevistou pessoalmente o físico Albert Einstein. Essa 
entrevista com o pai da teoria da relatividade foi publi
cada na revista "Manchete", que nos anos 50 vendia em 
torno de 800 mil exemplares no país. 
Esses foram os primeiros contatos que Mendes teve 
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com a indústria da comunicação. A partir daí a vida se encarregou de 
colocar esse profissional frente a frente com a publicidade. Isso acon
teceu em 1956, quando, na companhia de Avelino Henrique dos Santos, 
Oswaldo fundou a primeira agência da região Norte do Brasil. A parceria, 
no entanto, terminou cinco anos depois, em 1961. "Nos separamos e eu 
criei a Mendes, enquanto ele continuou com a agência SM", relembra o 
empreendedor que, hoje, não se arrepende de ter trocado o jornalismo 
pelo marketing. 
Naquele mesmo ano, a agência J. Walter Thompson fez uma pesquisa 
com os principais clientes da época, como a Pepsi, e concluiu que, para 
atender a essas grandes contas, seria preciso ter escritórios regionais 
espalhados pelo Brasil. Belém foi uma das cidades escolhidas para a ex
pansão dos negócios da agência, por meio de uma parceria com a Men
des Comunicação. E foi assim que a Pepsi passou a ser a primeira conta 
atendida por Oswaldo. "Trabalhamos com a Thompson por muitos anos, 
como representante da agência no Pará e em Manaus." 
Décadas depois, a parceria chegou ao fim, mas o principal legado fo
ram os clientes, como o guaraná Magistral, famoso no norte do Brasil. 
Oswaldo Mendes lembra que, no inicio das operações, a principal mis
são da agência era desbravar os caminhos do marketing. "Tínhamos que 
explicar primeiro o que fazíamos, qual era o trabalho de uma agência 
de publicidade para só depois apresentar a ideia criativa ou o layout de 
determinada campanha." 

As dificuldades, como em toda his
tória, não poderiam ficar de fora do 
processo de introdução do marketing 
na região Norte. E uma dessas dificul
dades, como relembra Mendes, era 
em relação ao envio dos anúncios do 
Sudeste para o Norte. A qualidade era 
ruim e a solução era enviar o material 
para ser produzido no Rio de Janeiro 
- à época, uma das cidades mais de
senvolvidas do país. Mas os anos eram 
considerados de chumbo por conta da 
ditadura militar "e um dos anúncios 
que produzimos foi parar em Cuba em 
um avião sequestrado. Outro foi para 
Buenos Ares, também pelo mesmo 
motivo." 

Na história da Mendes Comunicação, 
o pioneirismo caminha lado a lado 
com a criatividade, tanto que ela foi 
a primeira agência a fazer um comer
cial para a primeira emissora de TV 
do Pará, a TV Marajoara. O comercial 
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foi para a Paraense Transportes Aéreos - que 
anos depois viria a ser um dos principais ca
ses da Mendes Comunicação. 

CASES HISTÓRICOS 
A aviação entrou na história da agência para 
protagonizar um dos seus mais importan
tes trabalhos. A Mendes Comunicação foi a 
responsável pela campanha que colocou a 
marca Hirondelle no mercado brasileiro. "O 
Hirondelle usufrui até hoje dos resíduos de 
uma campanha publicitária que criamos em 
1968, quando a Paraense Transportes Aére
os comprou uma frota do modelo Fairchild 
Hiller 227-B, nos Estados Unidos", afirma o 
fundador da agência. Na época, a Mendes 
fez o estudo que apontou a troca do nome do 
avião - Fairchild Hiller 227-B - por uma marca 
fantasia para tornar o produto mais comercial. 
"Hirondelle encabeçava uma lista de 70 no
mes que a agência apresentou. E foi o que 
recomendamos por ser fácil de memorizar, de 
anunciar e de falar, pois se pronuncia quase 
como se escreve", lembra. 
Muitos executivos da companhia aérea, no 
entanto, acharam que o fabricante não apro
varia o nome. Mas ele não só aprovou como 
elogiou a escolha. "Hirondelle pegou e ficou 
até hoje. E a campanha, criativa, recebeu o 
primeiro prêmio da Mendes, num concurso 
de propaganda do Jornal do Brasil." Tudo isso 
contribuiu para que a Paraense Transportes 
Aéreos registrasse o maior crescimento do 
segmento entre os anos de 1967 e 1968, to-
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mando por base a relação de 
passageiros por quilômetros 
transportados. "Em um ano, a 
Paraense Transportes Aéreos 
cresceu 72,3%, enquanto a Vasp 
foi a segunda colocada, com 
14% de aumento, seguida da Va-
rig com um desempenho 7% su
perior", compara o empresário. 
Quando a Paraense Transportes 
Aéreos foi desativada, os Hiron
delle foram incorporados a uma 
operação de ponte aérea Rio-
São Paulo, sendo depois nego
ciados com outras companhias. 
E nunca mais as aeronaves fo
ram divulgadas com o nome de 
Hirondelle. "Mas, quando um 
nome é bom e bem lançado, ele 
sobrevive, inclusive, no silên

cio", garante Mendes, ressaltando que até hoje nenhum brasileiro conhe
ce o modelo como Fairchild Hiller 227-B. 
Outro case de destaque nestes 50 anos da Mendes Comunicação foi a 
ação "Usou. Desligou", criada para a Eletronorte. A iniciativa teve início 
no final dos anos 70, quando a região Norte estava ameaçada de pas
sar por um colapso de energia elétrica porque suas termoelétricas já não 
estavam dando mais conta. A usina hidrelétnca de Tucuruí ainda estava 
sendo construída e todos achavam que o empreendimento não ficaria 
pronto a tempo de atender a demanda crescente do local. "Foi, então, que 
a Eletronorte nos chamou para realizar uma campanha de racionamento 
da energia." 
Sena preciso diminuir o consumo de energia em quatro horas, por meio 
de um sistema de rodízio que não agradou em nada o proprietário da 
Mendes Comunicação. "Optamos por estimular a racionalização, e não o 

UNIMED BELÉM 
"Essa é uma parceria saudável, 
que conta com um alto grau de 
profissionalismo e competência, 
já que é representada por uma 
relação de entendimento perfeito, 
focada no nosso negócio e na 
liderança de mercado da Unimed 
Belém. A Mendes sempre pro
curou entender e acompanhar a 
nossa estratégia de crescimento 
empresarial na cidade. Com 
isso, ela consegue desenvolver 
ações que ajudam a consolidar o 
trabalho da marca, além de pas
sar ao público uma imagem de 
estrutura e prestação de serviços 
médicos, com padrão de eficiên
cia e qualidade. Responsável 
pela era do verdadeiro marketing 
no estado do Pará, a Mendes é 
capaz de anunciar e agregar valor 
às marcas de forma criativa, leve 
e descontraída." 
CESAR NEVES, presidente da Unimed Belém 

racionamento do consumo. Investimos 
em uma campanha de relacionamento 
e relações públicas, que teve início em 
um domingo, com os padres das paró
quias falando sobre a importância des
sa economia de energia." Com uma 
mensagem clara e um slogan criativo -
"A luz que você apaga é a luz que você 
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não paga" - a campanha acabou viran
do uma ação de marketing sustentável, 
que envolveu toda a sociedade local 
em prol do bem comum. "A iniciativa 
chegou até a mudar os horários dos 
jogos noturnos, que passaram a ser 
realizados durante o dia. O horário das 
escolas também mudou, assim como o 
expediente de bancos e lojas", comen
ta Mendes que, em quatro meses de 
campanha, registrou um decréscimo 

do consumo de energia elétrica superior a 11%. "Com isso, evitamos o 
racionamento de energia até a usina de Tucuruí ser inaugurada." 
Já nos anos 80, um dos grandes cases da agência foi o lançamento do 
jato puro da Taba nos céus do Brasil, que representou o segundo desa
fio da Mendes Comunicação no ramo da aviação. A nova aeronave da 
maior empresa aérea regional do Brasil - um quadrirreator de 80 luga
res - foi projetada e construída pela British Aerospace. "Começamos 
criando um nome fantasia - BA. 146 ("B" de Brasil e "A" de Amazônia) 
- para facilitar sua memoriza
ção. E cunhamos um nome de 
guerra - Superjato -, capitali
zando o fato de ser ele um avião 
de quatro reatores, enquanto a 
concorrência operava na região 
com equipamentos de duas tur
binas ou, quando muito, três", 
detalha Mendes. 
As características do novo avião 
da Taba foram reunidas no tema 
da campanha de lançamento: "O 
avião de amanhã para os aero
portos de hoje". Era o jato puro 
finalmente chegando aos peque
nos campos do interior amazôni
co, onde, até hoje, não chegam 
as grandes aeronaves comer
ciais. O fundador da agência 
paraense lembra da mobilização 
que houve em todos os veículos 
para levar a mensagem do novo 
produto ao público espalhado 
por todo o território amazônico. 
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De acordo com o profissional, desde o folheto distribuído de mão em mão 
até o comercial de rádio programado em serviços de alto-falante das pe
quenas cidades, nada foi esquecido. 
Lançada em 1983, a estratégia de marketing foi considerada pela British 
Aerospace a melhor de todas as campanhas de lançamento de aviões 
comerciais de sua fabricação, nos últimos anos, em todos os continentes. 
O fabricante do BA. 146 não só aprovou o nome fantasia e a campanha, 
como pediu licença para adotar a publicidade e o slogan do novo equi
pamento em sua campanha de vendas no resto do mundo. "Sucesso. 
Foi assim que a ação foi classificada pela alta direção da companhia, 

quando perguntada sobre os resulta
dos da campanha em questão", obser
va Mendes. 
Na década seguinte, um novo case 
entrou para a coleção da Mendes Co
municação. Dessa vez, a estratégia de 
sucesso foi desenvolvida para a Cer
vejaria Polar, de Caracas, na Venezue
la, que em 1996 decidiu lançar a marca 
no Brasil, "Descobrimos que a marca 
Polar já era registrada no país por ou-
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Sede da agência Mendes Comunicação em Belém do Pará: 50 anos de atividade, 46 
clientes na carteira e muitos cases para contar! 

tra empresa, o que nos levou a criar outra identidade de marca para a cer
veja venezuelana. Passamos quase um ano pesquisando o mercado para 
fazer o lançamento da Boreal no Brasil, que ocorreu em março de 1997", 
informa Mendes. "A primeira cerveja importada feita especialmente para 
o gosto do brasileiro". Esse foi o mote da campanha, que transformou a 
Boreal na cerveja mais experimentada pelos consumidores amazonen
ses, seis meses depois do seu lançamento. 

50 ANOS DE INOVAÇÃO! 
Entre os clientes mais antigos da agência está a Unama (Universidade 
da Amazônia), que também é protagonista de um dos cases mais recen
tes da Mendes Comunicação. Realizada em maio deste ano, a campanha 
"Vestibulinho Unama" foi de baixo custo e teve ação nas redes sociais, 
como Twitter e Facebook, sendo que a inscrição dos candidatos podia ser 
feita pelo hotsite da universidade. 
Hoje, as ações são online, mas, há 35 anos, quando um grupo de pro
fessores se reuniu para montar o Centro de Estudos Superiores do Es
tado do Pará, a divulgação dos cursos era feita por meio de anúncios 
de mídia impressa criados pela equipe de Oswaldo. "Criamos desde 
o logo da instituição até suas campanhas publicitárias mercadológicas 
e institucionais." 
Outro grande cliente da Mendes Comunicação é o Círio de Nazaré, ou 
melhor, o cartaz desta que é uma das maiores e mais belas procissões 
católicas do mundo. Considerado o maior ícone da festa - que há mais de 
dois séculos é realizada em Belém do Pará -, o material é editado desde 
1882, sendo que a Mendes assumiu a produção, há 20 anos, de forma 
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voluntána. "No cartaz de 2011, resolvemos inovar, produzindo um poster 
ilustrado com as fotos dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Eles 
aparecem ao fundo da imagem, em torno dela. Quando os devotos toma
ram conhecimento, eles ficaram mobilizados para ceder suas imagens 
através das redes sociais", comemora Oswaldo. 
No portfólio de cases da agência paraense também estão grandes datas 
do varejo, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados do Boulevard 
Shopping. Em 2011, as duas datas foram unidas pelo fato de estarem pró
ximas. "No ano passado, os clientes das lojas do shopping concorreram 
a um Captiva zero km todo equipado, sendo que foram trocados 200 mil 
cupons de compras. Este ano, renovamos a campanha, e o objeto de de
sejo foi um Hyundai IX35 2011 completo. Foram trocados 280 mil, o que 
representou um incremento de 40%", compara Oswaldo, lembrando que 
essa campanha foi divulgada nos jornais, emissoras de rádio e de televi
são da região. 

Outro cliente de longa data da Mendes 
Comunicação é a Status Construções, 
que em maio do ano passado apresen
tou ao mercado o empreendimento 
Chácaras Montenegro, localizado em 
uma das áreas onde a capital do Pará 
mais cresce. Ao todo, são três con
domínios de chácaras: Jatobá, Cedro 
e Ipê. Cada espaço tem quatro edifí
cios, com apartamentos de dois a três 
quartos, e mais de 20 itens de lazer. 
Em um ano, o Chácaras Montenegro 
já havia comercializado 2/3 de suas 
unidades. "No último mês de junho, 
apresentamos o terceiro condomí
nio - o Chácara Ipê. A campanha de 
lançamento e as ações subsequentes 
de vendas incluíram distribuição de 
mudas de jatobá, cedro e ipê para re
forçar a preocupação do cliente e da 
Status Construções com a natureza e 
a preservação do meio ambiente", ex
plica Oswaldo. Em uma das ações de 
marketing, os compradores em poten
cial eram fotografados no apartamento 
decorado e a foto entregue em uma 
moldura celebrando a visita. "Também 
promovemos a distribuição de folhetos 
de rua, que foi feita por jovens caracte
rizados como animais da região, além 
de mídia em jornal, rádio, televisão e 
busdoor." 
Atualmente, a Mendes Comunicação 
administra uma carteira de 46 clientes, 
dos quais 15 demandam ações fre
quentes, como a Magazan, a Unama, o 
Boulevard Shopping, a Unimed Belém, 
a Albrás Alumínio, a Status Engenharia 
e a indústria de alimentos Ocrin - em
presas que figuram entre os maiores 
clientes da região. 
Assim, de janeiro a março deste ano, 
a agência desenvolveu 282 peças pu-
blicitárias, entre anúncios para jornal, 
revista, busdoor, cancela de shopping, 
jingle, entre outros. Durante o ano pas
sado, foram realizadas 1.293 peças. "O 
que mais realizamos são as campa
nhas voltadas para a mídia de massa. 
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Status Construções 
"A parceria entre o Grupo Status e a 
Mendes já dura 12 anos. Ao longo 
desse tempo realizamos inúmeros 
anúncios, spots de rádio, comerciais 
de TV e as mais variadas ações de 
promoção de nossos empreendi
mentos. Desenvolvemos esse trabal
ho com uma equipe de profissionais 
altamente qualificada que consegue 
identificar, durante o processo de cria
ção, quais as nossas necessidades e 
traduzi-las em campanhas inovadoras 
e criativas que nos aproximam dos 
clientes e consolidam nossa marca. 
O sucesso da trajetória da Mendes 
já dura 50 anos e é fruto de muito 
trabalho e dedicação. É resultado do 
investimento em pessoas, equipa
mentos, tecnologia e, principalmente, 
no potencial e na criatividade de seus 
colaboradores. Tanto profissionalismo 
faz da Mendes uma das empresas 
mais importantes e respeitadas no 
mercado paraense, não só por sua 
atuação impecável no segmento 
publicitário, mas também pela con
tribuição para o desenvolvimento do 
nosso Estado, por meio da geração 
de emprego e renda. Para a Status, é 
uma grande satisfação fazer parte de
sta história e poder comemorar este 
momento ao lado da família Mendes. 
Parabéns!" 
JOSÉ SEVERINO, 

presidente da Status Construções 

Ultimamente, no entanto, temos trabalhado bastante com as redes sociais." 
Com tantos cases no currículo, a Mendes Comunicação já foi eleita, diver
sas vezes, a "Agência do Ano" no prêmio Colunistas Propaganda Norte e 
Nordeste. Na premiação deste ano, a agência foi eleita "Destaque do Ano" 
por seus 50 anos de atividade. 

DE PAI PARA FILHO 
Dos 28 funcionários que a Mendes Comunicação emprega, um deles é 
Oswaldo Mendes Filho - herdeiro do fundador da agência. Formado em 
administração de empresas, ele tem sangue de publicitário correndo nas 
veias. "Só sei fazer isso", brinca o profissional. "Cresci dentro da agência. 
Comecei a dar expediente na Mendes aos 15 anos", diz o profissional que 
hoje ocupa o cargo de diretor de atendimento e operações. 
Sua primeira função foi no laboratório fotográfico. Depois, passou pela fi
nalização até parar na área de atendimento. Analisando o mercado atual, 
Mendes Filho diz que o cenário econômico no Brasil representa um gran
de desafio tanto para as agências quanto para os anunciantes. "Hoje todas 
as verbas precisam ser otimizadas. Por isso, precisamos de mais criação e 
ideias inovadoras para manter o mesmo ritmo ao longo dos tempos." 
De acordo com ele, o mercado da região Norte é caracterizado pelo va
rejo, sendo que quem sustenta a propaganda no Pará são os supermer
cados, as farmácias, os shoppings centers, as operadoras de telefonia 
móvel e, em paralelo, o Governo Estadual. "Atendemos a muitas dessas 
contas com um time jovem e afinado", afirma o publicitário. "Com a 
ajuda de Nossa Senhora de Nazaré, seguimos nos preparando para os 
próximos 50 anos!" 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 464, p. 66-74, set. 2011.




