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A evolução e a transformação econômica vividas pelo País nos últimos anos provocaram uma 
mudança radical no perfil das companhias e nas suas políticas de marketing e de publicidade. 
Marcas, empresas e segmentos inteiros de produtos desapareceram da mídia, outros surgiram e 
com novas demandas 
 
 
A oscilação do desempenho da economia tem sido um mal crônico no Brasil. Nas últimas décadas, 
o País tem convivido com uma sucessão interminável de breves períodos de crescimento 
interrompidos por diversas crises. As dificuldades vêm dos tempos mais remotos. Mas os últimos 
20 anos, de maneira particular, foram muito duros. Nos anos 80, chamados de "a década 
perdida", a inflação infernizou a todos e os remédios adotados pelos governos para abatê-la - 
como o Plano Cruzado - mostraram-se totalmente inócuos.  
 
A década de 90 começou com o Plano Collor, que provocou uma recessão gigantesca em toda a 
economia. O Plano Real, lançado em 1994, foi melhor sucedido do que os anteriores. Em seus 
primeiros anos promoveu crescimento, trazendo para o Brasil investimentos de vários grupos 
multinacionais entusiasmados com a possibilidade de gerar bons negócios por aqui. Mas alguns 
erros cometidos, como a manutenção da moeda sobrevalorizada por um longo período, levaram a 
economia a um elevado índice de sensibilidade. Hoje, qualquer sobressalto provoca calafrios, seja 
gerado por problemas internos - como o apagão ou a expectativa do mercado em relação ao 
resultado das eleições - ou internacionais - caso da crise argentina e da nova Guerra do Iraque.  
 
Tais oscilações respingaram com força na indústria da comunicação. Muitos setores da economia 
foram atingidos pelos sucessivos índices de crescimento pífios, fazendo com que as corporações 
passassem a impor um pesado controle em suas verbas, o que comprometeu a rentabilidade de 
agências de publicidade e demais prestadores de serviços de comunicação. Sem falar nas diversas 
empresas que construíram marcas fortes a partir de grandes investimentos na mídia e tiveram 
que fechar suas portas. A situação só não ficou mais difícil porque o aumento da competitividade 
ocorrido em alguns setores e a privatização da telefonia foram fatores que atuaram como bálsamo 
nas horas mais doloridas.  
 
Setores em ascensão  
 
Dois foram os setores que causaram maior alegria para os prestadores de serviços de 
comunicação nos últimos anos - o da telefonia e a indústria automobilística. A telefonia sofreu 
uma revolução com a privatização e a impressionante popularização do uso de celulares. 
Empresas de porte gigantesco, como operadoras e fabricantes de aparelhos, passaram a 
freqüentar os espaços publicitários dos veículos de comunicação de forma intensa para tornar 
suas marcas conhecidas.  
 
Os reflexos dos novos tempos foram captados pela edição do ano 2000 da publicação Agências & 
Anunciantes. Pela primeira vez, desde que surgiu o ranking de anunciantes, companhias do setor 
passaram a figurar nas primeiras colocações. A Embratel ficou em quarto lugar. Ocupando, 
respectivamente, a décima nona e a vigésima posições, apareciam BCP e Telesp, que iniciavam 
uma grande disputa pela conquista de usuários da telefonia celular no mercado paulista. Na 
edição de 2001, a Intelig ocupou a liderança do ranking, ficando a Embratel em terceiro lugar. Já 
na edição de 2002, a Embratel repetiu a terceira colocação e a Telemar surgiu pela primeira vez 
entre os 20 maiores, mais precisamente na décima sétima colocação. A expectativa dos 
investimentos em marketing do setor para 2003 é ainda mais animadora, uma vez que várias 
operadoras que atuavam apenas em determinadas regiões estão expandindo seus serviços, o que 
estimulará ainda mais os investimentos nos próximos meses.  
 



Até os primeiros anos da década de 90, os brasileiros, com honrosas exceções, podiam adquirir 
automóveis apenas das quatro marcas que tinham fábricas instaladas no País. Com a abertura do 
mercado, houve uma invasão de marcas e modelos que causou um verdadeiro frisson na cabeça 
dos consumidores. Ajudados pela valorização da moeda, milhares de pessoas conseguiram 
concretizar o sonho de ter um carro importado. As vendas atingiram índices tão satisfatórios que 
várias montadoras resolveram investir na construção de plantas por aqui. Hoje, 13 marcas são 
fabricadas no País.  
 
O acirramento da concorrência estimulou os investimentos em marketing mesmo nos últimos dois 
anos, quando as vendas de automóveis patinaram na queda de poder aquisitivo da população. A 
afirmação pode ser comprovada pelos números da edição de 2002 da publicação Agências & 
Anunciantes. Dentre as 20 marcas presentes nos primeiros lugares do ranking de anunciantes 
encontram-se as cinco montadoras - Volkswagen (2º), Fiat (4º), General Motors (5º), Ford (10º) 
e Renault (14º).  
 
Presenças obrigatórias  
 
Entra ano, sai ano, com crise ou sem crise, várias empresas com grande tradição no mercado 
brasileiro se mantêm sempre em evidência, investem com constância na manutenção de suas 
marcas. A Unilever, que nos últimos dez anos ocupou por oito vezes a liderança do ranking da 
publicação Agências & Anunciantes, é um dos grandes destaques. No País desde 1929, quando 
nasceu com a razão social Irmãos Lever e comercializava o sabão Sunlight, importado da 
Inglaterra, a companhia é responsável por vários produtos líderes de mercado, como os sabonetes 
Lux, o sabão em pó Omo ou a margarina Doriana. A empresa expandiu-se nos últimos anos com 
grandes aquisições, como as da Kibon, em 1997, e da Arisco, em 2000. Ainda em 2000, a 
Unilever incorporou, mundialmente, a Bestfoods, representada aqui pela Refinações de Milho 
Brasil.  
 
Outra gigante é a Nestlé. Sempre com presença marcante na mídia, a empresa partiu para uma 
nova estratégia de comunicação quando lançou, em 2001, uma imensa promoção para 
comemorar seus 80 anos de Brasil. A fórmula deu tão certo que a idéia de realizar promoções 
anuais se consolidou. No ano passado, a iniciativa resultou no envio de mais de 76 milhões de 
cartas por parte dos consumidores. Em 2003, com investimentos de R$ 80 milhões, a 
multinacional lançou a promoção "Nestlé e você. Junta Brasil", que vai sortear 248 casas e 
distribuir quase R$ 10 milhões para o programa Fome Zero.  
 
As instituições financeiras também sempre investiram em milionárias campanhas de comunicação. 
Hoje, marcas muito tradicionais do mercado nacional, como Banco do Brasil, Banco Itaú e 
Bradesco, dividem o segmento com bancos internacionais que chegaram ao País recentemente 
com grande fôlego de investimentos, caso do Real ABN AMRO Bank, HSBC ou Santander, que se 
aproveitou da privatização e adquiriu uma marca com passado muito forte na mídia, o Banespa.  
 
No primeiro dia de julho de 1999, uma bomba de grandes proporções sacudiu a "guerra das 
cervejas", uma das mais lucrativas para a história da propaganda brasileira em todos os tempos. 
Naquele dia foi anunciada a fusão entre a Companhia Cervejaria Brahma e o Grupo Antarctica, o 
que deu origem à Companhia de Bebidas das Américas, a AmBev, na época a terceira maior 
cervejaria do mundo e quinta maior engarrafadora global de bebidas.  
 
A notícia causou um forte impacto, pois punha um ponto final a uma batalha acirradíssima 
promovida entre as marcas Brahma e Antarctica. Ao longo dos anos 90, as duas fabricantes de 
cervejas sempre figuraram entre os maiores anunciantes e patrocinaram campanhas publicitárias 
inesquecíveis. A Antarctica, por exemplo, chegou a gravar em Nova York um comercial que 
contava com as presenças da cantora Daniela Mercury, que estava no auge do sucesso, e do astro 
norte-americano Ray Charles. O slogan "Nº 1", criado pela Fischer, Justus para a Brahma, tornou-
se uma expressão utilizada até hoje para designar algo considerado como insuperável.  



 
Os temores de que os investimentos das duas marcas na mídia iriam despencar com o final da 
concorrência não se concretizaram com a força inicialmente imaginada. Com novos contornos, as 
cervejas continuam a movimentar a mídia, que também conta com as verbas das marcas Skol - 
também da AmBev -, Kaiser e Schincariol, que vem ganhando espaço no mercado nos últimos 
anos.  
 
Dezenas de outros exemplos ligados aos mais variados setores podem ser citados no time dos 
detentores das grandes verbas do País. Coca-Cola, BomBril, Multibrás, Alpargatas, Procter & 
Gamble, Casas Bahia, Pão de Açúcar, Lopes Consultoria de Imóveis e DM Farmacêutica - 
fabricante, entre outros produtos, do Vitasay -, são alguns nomes que aparecem constantemente 
nas listas dos maiores anunciantes publicadas a partir dos anos 80.  
 
Maiores perdas  
 
Uma das maiores tristezas do mercado publicitário nos últimos três anos foi a redução drástica 
dos investimentos das lojas de departamento, que sofreram muito com as dificuldades provocadas 
pela economia. A crise no setor foi tamanha que muitas lojas com enorme tradição deixaram de 
existir. O desaparecimento do Mappin, rede de varejo com forte atuação no mercado paulista por 
mais de 80 anos e sempre presente nos rankings dos maiores anunciantes até 1999, foi um duro 
golpe. A marca foi protagonista de momentos marcantes na mídia brasileira. Quem tem mais de 
40 anos não se esquece das edições do Mappin Movietone, noticiário veiculado pela TV Record por 
muito tempo, ou do jingle que conclamava os consumidores para as suas liquidações.  
 
Também constantes eram as campanhas publicitárias da Mesbla, outra marca sempre presente 
dentre os maiores anunciantes do País até o final do século. As Lojas Arapuã continuam a existir. 
Mas a rede, que nos anos 80 e 90 era permanentemente encontrada entre as líderes dos 
anunciantes, teve seus investimentos em comunicação reduzidos de forma drástica a partir do 
momento em que passou a enfrentar sérias dificuldades para se manter no mercado.  
 
Outros nomes famosos sucumbiram às crises dos últimos anos. No campo do turismo, por 
exemplo, a Soletur, uma das maiores investidoras no meio jornal, desapareceu mergulhada em 
apuros provocados pela desvalorização do real. A falência da construtora Encol não deixou aflitos 
apenas os consumidores que perderam grandes somas comprando apartamentos que nunca 
foram entregues. A mídia também perdeu um grande cliente - também nesse caso os jornais 
foram os mais atingidos.  
 
Cigarros fora da mídia  
 
O endurecimento da legislação, que proibiu a presença na mídia das companhias fabricantes de 
cigarros, foi outro fato pesaroso para as agências de propaganda, que no passado sempre tiveram 
as tabacarias entre seus clientes mais lucrativos. É inegável que os danos causados à saúde pelo 
fumo fazem com que os defensores das restrições tenham argumentos muito fortes. Afinal, o 
salvamento de vidas é muito mais importante do que a rentabilidade das empresas de 
comunicação.  
 
Polêmica à parte, resta a saudade de comerciais produzidos com grande sofisticação, como os 
criados na década de 90 para a marca Free ou os que popularizaram o "homem de Marlboro".  
 
Dezenas de produtos tiveram presença marcante nos veículos de comunicação durante um 
determinado período, e depois desapareceram. Alguns casos se destacam, como o do Grupo 
Imagem, que na década de 90 ocupou os primeiros lugares dos rankings ao importar produtos 
como Facas Ginsu e Meias Vivarina, anunciados com insistência em comerciais de venda direta 
que se tornaram famosos por seu formato com gosto um tanto duvidoso.  



Com nostalgia, os profissionais da indústria da comunicação certamente se lembram de vários 
outros exemplos que se tornaram memoráveis. Sinal de tempos em que se manter vivo no 
mercado exige muito jogo de cintura para enfrentar dificuldades.  
 
Há um século, eram poucas as opções que as empresas tinham para divulgar seus produtos. Os 
anunciantes de destaque na época contavam com a veiculação de anúncios em alguns impressos - 
como o jornal O Estado de S. Paulo - ou a colocação de cartazes em locais estratégicos como as 
principais armas de comunicação. O surgimento do rádio, há 80 anos, foi uma novidade que 
ganhou força com o decorrer do tempo. Muitas pessoas hoje com cabelos brancos ainda cantam 
com saudades jingles que fizeram sucesso no passado, como o das Pílulas do Dr. Ross, cujo refrão 
diz "cuidam do fígado de todos nós", ou o do Creme Dental Eucalol, no qual a letra afirma que se 
os galos tivessem dentes certamente usariam o produto ao amanhecer, ambos da década de 50.  
 
Os responsáveis pela política de comunicação das empresas não se entusiasmaram muito com o 
lançamento da televisão no Brasil, ocorrido em 18 de setembro de 1950 por iniciativa do 
empresário Assis Chateaubriand. A preferência por outras opções de mídia na época não era por 
acaso - a audiência da TV era irrisória. Para se ter uma idéia, o primeiro programa que foi ao ar 
no País foi acompanhado por um punhado de privilegiados telespectadores que tiveram acesso 
aos 27 aparelhos instalados no Brasil, ou melhor, na cidade de São Paulo. Dentre os aparelhos, 17 
encontravam-se em lojas revendedoras de eletrodomésticos, quatro em bares e um no salão dos 
Diários Associados, a empresa de Chateaubriand. Apenas cinco famílias tinham um televisor em 
seus lares. O primeiro comercial da história da TV no Brasil, apresentado por Airton Rodrigues, foi 
patrocinado pelas persianas Columbia. Mas os nomes mais assíduos dos primórdios do veículo 
foram a Antarctica, a seguradora Sul América, a laminação Pignatari e o Moinho Santista.  
 
Estima-se que em 1965, ano do nascimento da Globo, a TV respondia por apenas 15% dos 
investimentos publicitários, uma vez que os principais anunciantes da época, entre eles as 
montadoras Volkswagen, Ford e General Motors, preferiam jogar suas cartas nas revistas 
Seleções de Reader's Digest e Cruzeiro, que estavam em grande evidência. O impressionante 
aumento da audiência ocorrido nos anos seguintes, no entanto, deu força ao veículo eletrônico. 
Tanto que, no final da década de 60, ele já respondia por cerca de 50% do total aplicado na 
mídia.  
 
Nas décadas de 70 e 80, as verbas de marketing dos grandes anunciantes eram quase totalmente 
dirigidas à mídia. A TV, capitaneada pela Rede Globo, consolidou-se como o principal meio de 
comunicação do País, ficando sempre com a maior fatia dos investimentos. Em 1989, quando foi 
publicada a primeira edição do Projeto Inter-Meios, criado por iniciativa de Meio & Mensagem para 
registrar o volume dos investimentos em mídia e mostrar o quanto cada meio abocanha, a 
televisão ficou com 54,3% das verbas, seguida por jornal (29,4%), revista (9,2%), rádio (3,6%), 
mídia exterior (1,9%) e outdoor (1,6%). Naquele mesmo ano, os cinco maiores anunciantes, de 
acordo com a publicação Agências & Anunciantes, foram, pela ordem, Gessy Lever, Casas Bahia, 
Pão de Açúcar, Lojas Arapuã e Nestlé.  
 
Nova era  
 
A década de 90 apresentou uma grande evolução no mercado de comunicação. Uma das causas 
foi a impressionante segmentação que ocorreu na mídia. Entre os novos veículos, merece 
destaque o lançamento da TV por assinatura, em 1992. Mas o maior furor foi provocado pela 
popularização da Internet na segunda metade da década. A rede mundial de computadores 
revolucionou conceitos e deve exercer um papel cada vez mais relevante no futuro da indústria da 
comunicação.  
 
Entretanto, a mudança do perfil da economia brasileira foi a maior causa da transformação. Até o 
início dos anos 90, as empresas nacionais eram protegidas pelas políticas governamentais e 
atuavam em clima de reduzida competitividade.  



Com a posse de Fernando Collor ocorreu a abertura do País às importações, gerando o 
desembarque de várias marcas em nosso mercado. A valorização da moeda, decorrente do 
lançamento do Plano Real, incentivou ainda mais as importações. De quebra, a estabilidade da 
economia fomentou a instalação de plantas de várias multinacionais no Brasil. Como se todas 
essas alterações não bastassem, vários serviços foram privatizados.  
 
Nesse quadro, mais do que nunca tornou-se preciso lutar pela conquista dos clientes. E a solução 
encontrada pelos anunciantes para atingir esse objetivo foi a mesma que já vinha sendo utilizada 
no exterior. Em um processo comandado pelas grandes multinacionais, que importaram o modelo, 
passaram a ser utilizados com força no Brasil os planos integrados de marketing que, a partir de 
uma linguagem única, usam da melhor maneira o arsenal formado por todos os instrumentos de 
comunicação disponíveis. Dessa forma, além da mídia segmentada, ganharam força as ações 
promocionais, de marketing direto, de licenciamento e os patrocínios culturais, esportivos ou de 
caráter social, entre outras iniciativas voltadas para agradar clientes e revendedores.  
 
A oitava edição da Pesquisa Tendências do Mercado Publicitário, realizada pela InterScience junto 
aos maiores anunciantes do País e publicada com exclusividade por Meio & Mensagem, revela que 
hoje a fatia das verbas de marketing destinada à publicidade é de 53%, seguida por promoção 
(19%), marketing direto (8%), pesquisa de mercado (7%), relações públicas (6%) e Internet 
(5%). Embora não possam ser comparados com números do passado pela inexistência de dados 
confiáveis, ninguém duvida que esses percentuais são muito distintos dos antigos perfis  
de investimento.  
 
Discurso único  
 
A importância que os grandes anunciantes do País têm dado aos planos integrados de marketing 
pode ser facilmente detectada a partir das afirmações afinadas de executivos de algumas das 
principais companhias brasileiras. Perguntados a respeito, parecem ter combinado uma resposta 
única. Orlando Lopes, diretor de canais de comunicação do Brasil e da América Latina da Unilever, 
empresa que ocupou a liderança em oito dos últimos dez anos entre os anunciantes, segundo a 
publicação Agências & Anunciantes, dá o tom das declarações: "Continuamos a acreditar muito na 
propaganda, instrumento que consideramos o mais importante e no qual investimos valores 
absolutos crescentes ano a ano. O que está havendo é que hoje destinamos uma fatia percentual 
maior da nossa verba a outras ferramentas".  
 
Paulo Kakinoff, diretor de marketing da Volkswagen, segunda maior anunciante de acordo com 
Agências & Anunciantes de 2002, engrossa o coro. "A maior parcela de nossos investimentos era 
e continua sendo destinada para a televisão. Mas a participação da publicidade em nossa verba de 
marketing vem diminuindo. Atualmente, investimos mais em outras iniciativas", revela.  
 
Essa nova realidade transformou o relacionamento entre empresas e agências de publicidade. 
Criar estratégias de comunicação que envolvam várias ferramentas de marketing é uma operação 
bem mais complexa do que as do passado, quando bastava para as agências desenvolver boas 
campanhas publicitárias para mídias tradicionais. Os anunciantes exigem, mais do que nunca, 
propostas inteligentes, voltadas para alavancar suas vendas.  
 
Antonio Jacinto Matias, vice-presidente de marketing do Banco Itaú, outro anunciante cuja 
importância dispensa comentários, expressa o desejo das empresas. "Nós queremos trabalhar em 
conjunto com agências cujos núcleos de criação e planejamento entendam profundamente do 
mercado financeiro", afirma. Ele lembra que as três agências que atendem o Itaú - DPZ, DM9DDB 
e Africa - foram contratadas justamente por ter essa característica. "Com a DPZ, nós trabalhamos 
há mais de 30 anos. A DM9DDB foi criada por Nizan Guanaes, que trabalhava na DPZ e contratou 
várias pessoas que já nos atendiam antes. E a história agora se repete com a Africa, outro 
empreendimento de Nizan", resume.  
 



Posição similar tem Luiz Carlos Pimentel, diretor de marketing corporativo do Grupo Telefônica, 
empresa que chegou ao Brasil por conta do processo de privatização da telefonia e que em pouco 
tempo se tornou um objeto de desejo dos principais grupos de comunicação. "As agências 
precisam oferecer visão de negócio, não estou interessado em comprar só propaganda", explica. 
Foi com esse espírito que a Telefônica contratou os serviços da McCann-Erickson, DM9DDB, Ogilvy 
e Young & Rubicam, agências que dividem as contas das várias células de negócios da companhia.  
 
Várias frentes  
 
O discurso atual dos grandes anunciantes é próximo, mas as estratégias de comunicação 
adotadas são muito diferenciadas, foram criadas de acordo com as particularidades dos 
segmentos nos quais atuam. A Unilever dispara em várias frentes. De seus investimentos 
publicitários, 80% dos recursos são destinados à televisão. Entre os 20% restantes, uma 
novidade. "No ano passado, pela primeira vez em nossa história no Brasil, a verba que dirigimos 
para a mídia exterior superou a do meio revista", revela Lopes. Nos próximos anos, a 
multinacional promete reduzir o número de marcas que comercializa no mercado nacional - hoje 
superior a cem -, seguindo orientação adotada pela companhia em todo o mundo. "O custo atual 
da mídia não permite tanta segmentação. Vamos concentrar nossos esforços nas marcas líderes; 
as demais sairão do mercado, serão vendidas ou permanecerão sem investimentos, caso 
mantenham desempenho favorável", diz.  
 
No campo do marketing promocional, a Unilever prefere adotar uma postura tática, voltada para 
alavancar as vendas. "Criamos campanhas de acordo com o andamento do jogo", informa o 
diretor. Uma das preocupações é posicionar bem os produtos nos pontos-de-venda, o que é 
facilitado pelo poder de fogo de uma empresa que conta com mais de uma centena de marcas no 
mercado brasileiro e é líder em vários segmentos. "Não enfrentamos grandes problemas com as 
negociações que mantemos com os grupos supermercadistas", afirma. A líder no ranking de 
anunciantes também está iniciando um projeto de relacionamento. Para tanto, passou a editar a 
revista Diva, com linha editorial dirigida ao público feminino e distribuída gratuitamente para um 
mailing de 200 mil nomes, construído com a ajuda do site da empresa. Outras iniciativas de 
caráter esportivo, cultural ou social são sempre avaliadas e concretizadas se atenderem a 
necessidade de transmitir uma imagem positiva às marcas.  
 
Utilizar com competência a ampla gama de ferramentas disponíveis no mercado também é o 
propósito do Grupo Pão de Açúcar. Um dos planos é aproveitar a segmentação da mídia 
veiculando anúncios em TVs abertas e por assinatura, revistas, emissoras de rádio e mídia 
exterior. "O lançamento do Cartão Mais pela rede de supermercados Pão de Açúcar foi a forma 
que encontramos para desenvolver ações individuais para os clientes", informa Eduardo Romero, 
diretor de marketing corporativo do grupo. O cartão é distribuído a todos que quiserem se 
cadastrar. A partir dele são armazenadas informações sobre os gostos e hábitos dos clientes, 
depois utilizadas para a criação de ofertas dirigidas. Para conquistar a simpatia dos consumidores, 
a companhia varejista também investe em várias ações de caráter cultural, esportivo e social. O 
Pão Music, projeto que há anos promove grandes shows ao ar livre, é uma das iniciativas mais 
conhecidas.  
 
A Philips, empresa que há décadas conta com forte presença na mídia, é outra que passou a 
adotar um arsenal completo de ferramentas de marketing para alavancar suas vendas nos últimos 
anos. Em 2002, por exemplo, patrocinou campanhas publicitárias na televisão para promover o 
lançamento da linha de televisores DWIDE e de produtos eletroportáteis da Walita. "A mídia vem 
representando um papel muito importante em nossa estratégia de comunicação, somos um dos 
maiores anunciantes no nosso segmento", lembra Sérgio Camargo, gerente geral de marketing 
corporativo da multinacional.  
 
Camargo aponta outras ações patrocinadas pela companhia.  



Uma delas é o projeto Philips Expression, dirigido ao público jovem, que conta com a realização de 
festas, o desenvolvimento de ações promocionais e o incentivo a ações de relacionamento por 
meio de um hotsite. A empresa também promove a Copa Philips de Futebol Universitário, o 
Prêmio Philips Art Expression, que visa incentivar jovens artistas, e mantém a Escolinha Walita, 
que promove aulas de culinária para consumidores nos pontos-de-venda. De quebra, banca a 
edição dos Guias Philips, que trazem informações sobre as principais regiões turísticas do País. 
Este projeto é feito em parceria com a editora Horizonte Geográfico e a Publifolha.  
 
Bom relacionamento 
 
Algumas atividades econômicas, que por suas características permitem com maior facilidade a 
obtenção de bancos de dados com informações sobre seus clientes, aproveitam a oportunidade 
para aumentar a importância das ações de relacionamento em seu mix de comunicação.  
 
Um desses setores é o automobilístico. A Volkswagen não deixou e nunca vai deixar de aparecer 
na mídia. O marketing dirigido, porém, vem se mostrando bastante eficaz, garante o diretor de 
marketing Kakinoff, que não esconde que a ferramenta será utilizada com maior intensidade pela 
montadora. "A indústria está focando cada vez mais seus modelos em nichos específicos. 
Recentemente lançamos a linha Gol GTI VR6, que teve apenas 99 veículos fabricados. Sua venda 
foi extremamente dirigida a um público que sabíamos, a partir de uma análise cuidadosa de nosso 
banco de dados, que se interessaria pelas características do automóvel", conta o diretor da 
companhia.  
 
Mesmo privilegiando as ações na mídia de massa como principal estratégia de divulgar seus 
produtos e serviços, o Itaú é outro anunciante de renome que também tem utilizado cada vez 
mais o instrumento. "O banco conta com uma estrutura bastante segmentada, o que facilita o 
desafio de manter um canal de relacionamento com mais de 13,5 milhões de clientes. Os 
correntistas de alta renda, por exemplo, são atendidos de forma diferenciada com os serviços do 
Private Bank e do Itaú Personnalité", revela Matias.  
 
Um banco de dados com 350 mil nomes, constantemente alimentado com informações sobre as 
pessoas interessadas em adquirir imóveis que freqüentam seus 150 pontos-de-venda, tem sido 
uma arma poderosa para a Lopes Consultoria de Imóveis, empresa do ramo imobiliário que 
sempre ocupou as primeiras colocações nos rankings de anunciantes. A utilização da Internet por 
corretores é outra estratégia importante que vem ganhando espaço. "É claro que anunciar em 
jornais continua sendo fundamental para divulgar nossos lançamentos", destaca Tomás Salles, 
diretor de novos negócios.  
 
Fonte: M&M Especial 25 Anos – 14/04/2003 
 


