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São Paulo, 9 de Junho de 2003 - Propaganda começa dia 28 e mostra as soluções customizadas 
do banco. Depois de abrir concorrência entre cinco agências e decidir manter a Leo Burnet, o 
BankBoston prepara nova campanha publicitária. Começa a ser veiculada no dia 28 de junho uma 
ação que envolve diversos tipos de mídia -com exceção de televisão- e que dá continuidade à 
linha de uma campanha que começou em outubro de 2002. "O foco é no posicionamento em 
relação a soluções customizadas. É um misto de produto com institucional", diz a 
superintendente-executiva de marketing do BankBoston, Claudia Pagnani.  
 
A decisão de não utilizar a TV como ferramenta de marketing -esse meio de comunicação 
representa apenas 15% do investimento total do banco em mídia-, segundo Claudia, é justamente 
pela busca mais exata do público-alvo. As apostas da empresa em televisão estão ligadas a 
patrocínios na TV Cultura e no "Jornal da Globo", da Rede Globo. A opção da TV paga, segundo a 
executiva, é usada somente para alguns projeto mais específicos. "A TV é uma boa estratégia 
para falar em massa, mas não é esse o caso do nosso negócio", afirma a superintendente-
executiva do BankBoston. Dentro dessa linha, a nova ação de marketing envolve internet (apostas 
em sites de agências de informação), jornais, revistas e rádio. Se mantém até outubro, com 
intervalo no mês de agosto.  
 
A executiva conta que o fato de o BankBoston ter um perfil mais elitista, comparando com os 
Estados Unidos, por exemplo, implica em ações diferenciadas conforme cada mercado. "Não 
seguimos um alinhamento. Também não temos a mesma agência de propaganda no mundo todo. 
Existe liberdade para agir conforme as estratégias locais, inclusive quanto à infra-estrutura das 
agências", diz Claudia.  
 
O BankBoston terá ainda ações focadas para falar sobre a inauguração de duas agências, uma em 
São Paulo e outra no Rio de Janeiro. "Na de São Paulo, no Itaim Bibi, fizemos algo ainda mais 
sofisticado e grandioso para atender aos clientes daquela região." Entre as ações programadas 
está a divulgação nos principais restaurantes da região.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 jun. 2003. 


