
O aprendiz que mudou o marketing do BB 
Eliane Sobral, De São Paulo 
 
Caffarelli amplia verba de propaganda para R$ 180 milhões e quer mais concorrência entre 
agências. 
 
O advogado e mestre em economia Paulo Rogério Caffarelli mantém em sua mesa de trabalho 
uma foto de quando tinha 16 anos. Em terno azul claro de tergal e bamba nos pés, Caffarelli era 
um recém-contratado do Banco do Brasil como menor-aprendiz. Hoje, aos 40 anos de idade - 26 
deles passados dentro do Banco do Brasil - o executivo responde pela diretoria de marketing da 
instituição. Foi pinçado da diretoria de logística, onde passou os dois últimos anos, para apagar o 
incêndio causado com a saída de seu antecessor, Henrique Pizzolato - envolvido nas denúncias de 
superfaturamento em prol da agência de publicidade DNA, de Marcos Valério. 
 
Transparência parece ser uma obsessão para o executivo que assumiu o marketing do BB em 
julho do ano passado. Nesses oito meses de gestão, ele já criou um comitê de comunicação, que 
em reuniões semanais avalia o desempenho da instituição na mídia, e criou um comitê de crise, 
do qual participam, além da presidência, os departamentos jurídicos, de comunicação e de 
auditoria. 
 
Caffarelli diz que a imagem do Banco do Brasil foi prejudicada pela tormenta envolvendo seu ex-
diretor e a agência DNA - com a qual o banco rescindiu contrato em julho do ano passado. Por 
conta do episódio, o BB perdeu pelo menos 20 pontos, num índice de imagem que o banco usa 
para avaliar sua perfomance junto à opinião pública e a seus clientes. "Mas o pior já passou. Hoje, 
já voltamos ao normal e nosso índice de positividade é de cerca de 80 pontos", diz. 
 
Além de transparência, o executivo quer dar resultado para a instituição. Entre outras 
providências, reviu os contratos que o banco tinha com veículos de comunicação para veicular 
suas campanhas publicitárias e baixou de 82 para 25 o número de jornais, revistas, rádios e 
retransmissoras de TV onde mantém campanha com regularidade. 
 
A economia, segundo ele, foi de R$ 30 milhões. "Não quer dizer que esse dinheiro esteja 
sobrando. Reinvestimos em mais campanhas, em material promocional. Também não quer dizer 
que os veículos cortados não sejam importantes para nós. Mas, às vezes, não faz sentido veicular 
uma campanha em determinados municípios". 
 
A verba para publicidade aumentou do ano passado para cá. Em 2005, o Banco do Brasil investiu 
R$ 172 milhões. Neste ano serão gastos R$ 180 milhões. E não foram só os valores investidos que 
mudaram. Depois do episódio DNA, o BB ficou apenas com duas agências de publicidade - é 
comum empresas de grande porte, e com vários produtos, distribuirem a publicidade por várias 
agências de propaganda - a Ogilvy e a D+, do Grupo Total Comunicação. 
 
O BB poderia continuar sendo atendido apenas por essas agências, mas, há duas semanas, 
publicou edital de licitação para contratar mais duas. "A idéia é aumentar ainda mais a 
concorrência entre elas", explica Caffarelli que passou a exigir "tratamento de mercado", como diz 
ele, de suas atuais agências de publicidade. "Prefiro não fazer nada a fazer propaganda ruim." 
 
Ele não aponta as campanhas que não lhe agradaram, mas diz que a tendência das agências de 
publicidade é de se acomodarem quando prestam serviço a uma instituição pública. "Como a 
agência tem cadeira cativa, ela não faz da mesma forma como quando é para um cliente privado. 
Chegamos a recusar campanha e a exigir mais qualidade", diz ele apontando a atual campanha do 
BB -de serviços bancários por celular - como exemplo a ser seguido. A peça foi produzida pela 
Ogilvy. "Em uma semana de campanha no ar, dobramos o número de transações por celular". 
 



A licitação para contratar mais duas agências, diz ele, está agora à cargo da diretoria de logística, 
"para dar mais transparência ao processo" e, segundo Caffarelli, cerca de 30 agências 
compareceram na audiência pública, feita na sede do BB, em dezembro. Ele acredita que dentro 
de três meses saia o resultado final da licitação. 
 
Outra providência tomada foi contratar serviços de marketing diretamente com as empresas 
especialistas. "Antes, quando íamos fazer uma promoção, pedíamos para a agência de publicidade 
contratar e se encarregar do assunto". 
 
Além de ir direto na fonte, o BB criou um núcleo de cotação de preços encarregado de fazer a 
comparação entre os diversos candidatos a fornecedores. Segundo Caffarelli, as medidas adotadas 
até aqui representaram redução de 30% das despesas de marketing do BB, algo próximo a R$ 70 
milhões. 
 
Caffarelli diz que o banco não mexeu nos valores investidos em patrocínios e que eles continuam 
similares aos do ano passado - R$ 100 milhões divididos meio-a-meio entre a área cultural e 
esportiva. "Mas revimos os contratos e eles agora estão mais favoráveis ao banco", diz ele, 
explicando que os contratos atuais estão atrelados à performance dos patrocinados. "O (tenista) 
Guga ficou sete meses parado e a gente tinha de pagar pelo patrocínio assim mesmo. Não havia 
cláusula nenhuma prevendo a interrupção ou suspensão do patrocínio em casos como este". 

 
 
Leia Mais 
 
Agências aprendem a usar TiVo a seu favor 
David Kile,y BusinessWeek  
 
Se os comerciais de TV são o equivalente da mídia aos mosquitos, então o gravador digital de 
vídeo (digital vídeo recorder, DVR) é um mata-moscas movido a esteróides. Mas ao invés de 
apenas esfregar as mãos, as agências de propaganda estão agora experimentando essa própria 
tecnologia para ver se os DVRs podem levar os consumidores a um maior envolvimento com os 
comerciais. 
 
A experiência mais recente: no mês que vem a Sony começará a veicular comerciais dos seus 
televisores de tela plana Bravia, que permitem aos telespectadores (se eles tiverem TiVo, um 
sistema que permite gravar programas, mas sem os anúncios publicitários), escolher finais 
diferentes (para os próprios comerciais) - estejam eles assistindo um programa ao vivo ou 
gravado. Cinco segundos depois de iniciado o comercial, duas escolhas aparecem na tela - uma 
voltada para os homens e outra para as mulheres. 
 
O anúncio convencional pode estar sob ataque, diz Brad Brinegar, diretor-executivo da agência 
McKinney & Silver, da Carolina do Norte, que está criando a campanha da Bravia, mas o uso 
inteligente da TV interativa poderá provocar um renascimento da propaganda. A TiVo, a dona do 
sistema TiVo, tem 4,4 milhões de assinantes. Esse sistema é especialmente bom para 
experimentos como esse, uma vez que permite uma interatividade maior que a TV a cabo. A Time 
Warner Cable já tem uma TV interativa e a Comcast logo vai anunciar a sua versão. 
 
"Os anunciantes estão simplesmente tentando aumentar o tempo que os consumidores passam 
em seu ambiente de marca", diz Davina Kent, vice-presidente de vendas nacionais da TiVo. A 
Sony está até mesmo esperando que ao oferecer 12 finais possíveis para o seu comercial, 
desperte a curiosidade dos telespectadores o suficiente para que eles queiram ver todas as 
versões. 
 
 



Isso não é tão improvável quanto pode parecer. A Pioneer Electronics veiculou um vídeo de quatro 
minutos no sistema Showcases da TiVo, no final de 2005, que permitia ao telespectador saber que 
um vídeo mais longo sobre os prós e contras de se comprar uma TV de plasma de alta definição 
estava disponível. A média de tempo que o telespectador fica diante da TV quando se depara com 
um conteúdo mais extenso como este é de 2 minutos, mas a maioria dos telespectadores que se 
deparou com o vídeo da Pioneer viu o filme todo. 
 
Em maio, a TiVo lançará o que pode parecer a afirmação de confiança definitiva: anúncios sob 
demanda. Os consumidores dispostos a gastar muito dinheiro com automóveis e viagens e coisas 
afim, têm mostrado interesse em assistir vídeos sobre as coisas que pretendem comprar. A TiVo, 
e as companhias de TV a cabo logo atrás, quer oferecer esse conteúdo de uma maneira mais 
conveniente e sob as condições impostas pelos telespectadores. 
 
Os DVRs estarão em 18% dos lares até o fim do ano e em 39% até 2010, diz a Nielsen Media 
Research. Com a penetração sendo maior entre os consumidores de renda mais alta e maior 
escolaridade, não surpreende que 70% dos anunciantes acreditam que os DVRs e o vídeos sob 
demanda vão "reduzir ou destruir" a eficácia do anúncio de 30 segundos, segundo aponta uma 
pesquisa feita pela Associação Nacional dos Anunciantes dos EUA. 
 
Tais atitudes levaram a KFC a tentar, no fim de fevereiro, uma nova tacada: um comercial de 30 
segundos que continha uma mensagem oculta quando os telespectadores o exibiam em câmera 
lenta em seus DVRs. A recompensa para a descoberta do segredo era um cupom que dava direito 
a um sanduíche Buffallo Snacker. O site da KFC na internet atraiu 2,75 milhões de visitantes na 
semana em que o anúncio foi veiculado, 40% mais que o normal. E ela distribuiu mais de 100 mil 
cupons. 
 
Mesmo assim, tais truques poderão se esgotar rapidamente. "Se os consumidores estão 
sinalizando que não querem assistir os comerciais que não os interessam, não temos interesse em 
enganá-los", diz Maria Mandel, diretora de inovações digitais da Ogilvy Interactive. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


