
A Cônsul, marca líder de merca-

do no segmento de geladeiras e

condicionadores de ar, que está

presente em 50% dos lares brasi-

leiros, lança campanha com o

novo slogan "Pode confiar",

criada pela Talent. Com três fil-

mes de 30 segundos, anúncios e

peças para mídia exterior, a

campanha, que entrou no ar no

último dia 27, mostra consumi-

dores em situações tragicômicas

por terem adquirido produtos

de outra marca.

Segundo Roberto Lautert, dire-

tor de criação da Talent, o con-

ceito foi baseado no que a

Cônsul inspira no consumidor:

"uma mistura de robustez e sim-

plicidade, que gera confiabilida-

de". "Aferimos, por pesquisas,

que existe uma idéia clara na ca-

beça das pessoas de que os pro-

dutos da marca não apresentam

problemas, não os deixam na

mão. E é preciso muita tecnolo-

gia para fazer produtos simples,

mas com grande durabilidade",

afirmou.

"Com a campanha, nossa idéia

foi homenagear os consumido-

res. A nova assinatura pretende

alavancar o conceito de confian-

ça que a marca já possui", afir-

mou Emerson do Valle, diretor

de marketing da Multibrás, do-

na das marcas Cônsul e

Brastemp. O slogan vai substi-

tuir o tradicional "Põe na

Cônsul", criado na década de

70.

Há dois anos a marca não tem

presença marcante na mídia.

Desse período para cá, ela ex-

nandiu seu leque de produtos

Cena de "Nariz": campanha marca mudança de slogan

colocando no mercado lavadoras

automáticas, lava- louças e de-

puradores. A campanha também

tem por objetivo alavancar a

venda dessas linhas, que apare-

cerão somente nas peças de mí-

dia impressa. "Queremos a lide-

rança na venda de fogões e ser-

mos a segunda marca mais ven-

dida de lavadoras, segmento do

qual a Brastemp detém a lide-

rança", disse Valle.

Nos últimos cinco anos, a

Multibrás investiu R$ 300 mi-

marcas. O maior investimento

em mídia eletrônica tem sido

destinado para a Brastemp, en-

quanto a Cônsul tem focado sua

comunicação em pontos-de-

venda, ações com o trade e mí-

dia exterior.

Este ano os investimentos em

comunicação devem ser 15% su-

periores aos do ano passado. O

faturamento da Multibrás em

2002 foi R$ 1,9 bilhões, 3% a

mais do que 2001.
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