
Publicidade institucional volta a ganhar fôlego
Mercado sinaliza com retomada de investimentos em marca após ciclo de "varejização" da comunicação

Por Arnaldo Comin

O slogan "Quer pagar quan-
to?", repetido insistentemente
pelo garoto-propaganda das Ca-
sas Bahia, Fabiano Augusto, aca-
bou se tornando ícone do ciclo de
"varejização" vivido pela indús-
tria da propaganda nos últimos
anos. O cenário macroeconômi-
co mais estável, a possível exaus-
tão em algumas categorias desse
modelo de comunicação e o risco
de deixar seu maior ativo vulne-
rável são fatores que sinalizam
levar o mercado anunciante a,
afinal, retomar investimentos em
construção de marcas.

A nova safra de campanhas ins-
titucionais que chega à mídia nesta
semana (ver matérias abaixo e na
próxima página) é uma mostra de
que os anunciantes estão mais sen-
síveis a ações de cunho estratégico.

"Acredito que as companhias
tenham ficado fragilizadas por cau-
sa de uma relação conturbada com
a imprensa nos últimos anos, e
está havendo agora um esforço
para melhorar a imagem instituci-
onal. Paralelamente a isso, gran-
des campanhas do governo, como
'O melhor do Brasil é o brasileiro',
tiveram uma repercussão que cha-
mou a atenção dos empresários",
defende João Fernando Vassão,
diretor geral da Fischer América.

Ainda assim, é cedo para ava-
liar se esse esforço institucional
terá fôlego. De acordo com dados
do Ibope Monitor, a categoria Co-
mércio Varejo movimentou R$
8,75 bilhões em compra de mídia
(sem considerar descontos) no
ano passado, 31% mais que em
2003. O valor representou nada
menos que 30% de todo o bolo

comercializado no período.
Entras as novas ações de mar-

ca talvez a mais emblemática seja a
da Volkswagen, que após 18 anos
trocou o slogan "Você conhece,
você confia" pelo posicionamento
"Perfeito para a sua vida". Trata-se
também da primeira campanha
institucional em dois anos.

A indústria automotiva, depois
de um ciclo de pesados investi-
mentos, ficou sem grandes novida-
des nas linhas de produtos para o
consumidor nos últimos dois anos,
ao menos entre as grandes monta-
doras. Com isso as rivais acabaram
por travar uma guerra de preços no
varejo, pegando carona na retoma-
da das vendas para o mercado in-
terno. Como em 2005 as líderes
do mercado também não sinali-
zam com lançamentos significati-
vos, e as margens já foram reduzi-
das para gerar volume, a comuni-
cação centrada na marca, como
faz a Volks agora, pode ser uma
saída estratégica para aumentar a
rentabilidade das empresas.

Reforço alimentar

A campanha de 100 anos da
Bunge, lançada na sexta-feira pas-
sada, dia 11, ocorre no momento

em que a indústria alimentícia si-
naliza com uma volta consistente
aos investimentos em marca. De-
pois da perda de força no varejo
nos últimos anos e o risco crescen-
te de restrições à propaganda na
categoria no Congresso, diante da
pressão para banir da comunica-
ção produtos de pouco valor nu-
tricional, o setor precisa de refor-
ço institucional. Uma prova dessa
tendência foi o crescimento em
compra de mídia pela categoria no
ano passado. O Ibope Monitor
revelou um aumento de verba de
35% no ano passado, uma das
maiores variações de toda a pes-
quisa. A compra de espaço publi-
citário saltou de R$ 643,5 milhões,
em 2003, para R$ 867,9 milhões.

Paralelamente, a Bunge acom-

panha a tendência de outras gi-
gantes da indústria de consumo,
como Nestlé e Unilever, que têm
aproximado cada vez mais a iden-
tidade institucional das marcas
de produtos. A própria Bunge já
sentiu os resultados positivos
dessa estratégia: em 2003, após
uma grande campanha institucio-
nal, a empresa, cuja marca não
era muito conhecida pelo grande
público, viu o preço de suas ações
valorizar 12% em bolsa.

Consistência financeira

A nova campanha institucio-
nal do ABN Amro Real talvez seja
a única que não desperte tanta
atenção do mercado dentro des-
se contexto. A boa safra de lucros
que o mercado financeiro vem

colhendo há anos não mexeu no
modelo tradicional de comunica-
ção do setor. Por essa razão, os
bancos são umas das poucas cate-
gorias em que a comunicação de
marca não perdeu espaço para as
ações de varejo.

"Sem dúvida, o setor financeiro
é uma saudável exceção ao padrão
atual do mercado", acredita Luiz
Lara, sócio da Lew,Lara, que assina
as ações institucionais do ABN. Ain-
da assim, o empresário está otimis-
ta com o cenário para a propagan-
da. "Os anunciantes já retomaram
os investimentos no ano passado.
E, como se confirmou um panora-
ma de crescimento sustentado da
economia, as empresas voltaram a
pensar em estratégias de longo pra-
zo", conclui.
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Fernando Martins, do Banco Real: ênfase no
posicionamento do banco em relação ao cliente

ABN Amro Real quer humanizar capitalismo
Dar um passo à frente na cons-

trução de um capitalismo mais
humano com a finalidade de obter
relações verdadeiras e duradou-
ras com o cliente. Essa proposta
de comunicação, iniciada em 2000
pelo ABN Amro Real, ganha neste
mês a assinatura "Fazendo mais
que o possível", a primeira do bra-
ço brasileiro dentro da linha mun-
dial de comunicação adotada pela
empresa holandesa.

Criada pela Lew.Lara, a divul-
gação da campanha nacional co-
meçou no domingo passado, dia
13, com um encarte na revista Veja
e continuará até o dia 31 de março
com comerciais de 30 e 60 segun-
dos para as TVs aberta e por assina-
tura, anúncio em diversas revistas e
nos principais jornais do País e

que não tenham o compromisso
de integrar os aspectos financeiro,
social e ambiental em suas deci-
sões. "O retorno que esperamos é
nos diferenciar da concorrência",
explica o diretor de marketing. A
marca ABN Amro, presente em
mais de 60 países, teve um fatura-
mento de € 3,7 bilhões em 2004.

Fábio Suzuki

Campanha visa conscientizar público sobre
a degradação do meio ambiente

veiculação em cinco por-
tais na internet. Além dis-
so, todos os clientes da ins-
tituição foram comunica-
dos sobre a mudança por
meio de malas-diretas.

"Não estamos fazendo
propaganda, e sim divul-
gando o nosso jeito de ser.
Nosso objetivo é dar ênfase
ao posicionamento do ban-
co em relação ao cliente", afirma
Fernando Egydio Martins, diretor
de marketing do ABN Amro Real.

Inserida nos R$ 60 milhões
anuais investidos no Brasil, a ação
publicitária visa conscientizar as
pessoas e empresas sobre a de-
gradação do meio ambiente.

De acordo com Martins, o ban-
co evita parcerias com companhias
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