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A canção popular "Eu vou tirar você desse lugar" ajudou Odair José a vender 1 milhão de 
discos no início da década de 70. Agora, a música volta à mídia para contribuir com os 
negócios da Credicard Citi, que contratou a W/Brasil para assinar uma campanha de R$ 35 
milhões. Durante a ação de marketing, que vai até o fim do ano, o ídolo popular canta ao 
apresentar a promoção "Credicard Citi, você sob nova direção", que vai sortear três prêmios 
de R$ 1 milhão cada. Odair José está em evidência como cantor "cult".  
 
Cantor popular anuncia Credicard Citi 
 
W/Brasil escolhe Odair José, ídolo nos anos 70, para estrelar campanha de R$ 35 milhões. "Eu 
vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo". A música que ajudou Odair 
José, ídolo popular, a vender 1 milhão de discos nos anos 70 volta agora para auxiliar os 
negócios da Credicard Citi. Começa a ser veiculada hoje uma campanha de R$ 35 milhões, que 
fica na mídia até o fim do ano, apenas com interrupção durante a Copa do Mundo (9 de junho 
a 9 de julho). Nela, Odair José é o garoto-propaganda que divulga a promoção "Credicard Citi 
Você sob nova direção", que vai sortear três prêmios de R$ 1 milhão cada, mais assessoria 
jurídica durante um ano, caso o vencedor deseje montar o seu próprio negócio.  
 
A escolha de Odair José como garoto-propaganda e não um ator de novela global, jovem, em 
evidência e com corpo em forma, tem algumas razões. "Além de vender produtos e construir 
marcas, fazemos propaganda que fazem parte da cultura popular", afirma Washington 
Olivetto, presidente da W/Brasil, agência que assina a campanha.  
 
De acordo com o publicitário, a música foi escolhida justamente por se enquadrar no propósito 
da promoção. Quando canta "vou tirar você deste lugar" a Credicard Citi diz que vai possibilitar 
a realização de um sonho, por meio do prêmio de R$ 1 milhão. Ou seja, ao ganhar, o sortudo 
poderá ter o negócio que sempre desejou. Odair José voltou a ficar em evidência ao aparecer 
em algumas reportagens de programas da Rede Globo. Recentemente, foi lançado o CD "Vou 
tirar você desse lugar - Tributo a Odair José". No total de sua carreira, este cantor vendeu 7 
milhões de discos.  
 
Hoje estréia um teaser em que Odair José está no palco com seu violão. O primeiro filme, por 
sua vez, vai ao ar em 4 de junho. Na peça, um funcionário leva uma bronca do chefe, quando 
é abraçado pelo cantor, que acena com o cartão, cantando a trilha. Outro comercial irá ao ar, 
até a interrupção em razão da Copa do Mundo, quando a disputa pela mídia TV atinge seu 
pico. Depois a campanha retorna e fica até o fim do ano. A figura de Odair José será adotada 
em todo a criação publicitária.  
 
"Este trabalho representa o otimismo de uma nova fase. Mostramos que queremos estar 
sempre próximos do cliente", diz o diretor-executivo de marketing, Marcos Almeida. "A música 
conta tudo da campanha", afirma Olivetto, para quem propaganda é fruto de informação, 
intuição e cultura geral.  
 
O filme, que tem produção da Bossa Nova, não é a única mídia desta campanha, que estará 
ainda em jornais, revistas, outdoors, rádios e internet. Para chamar a atenção do público 
jovem - que pode não identificar o cantor - haverá diversos arranjos da canção "Eu vou tirar 
você desse lugar".  
 
A Credicard Citi começou a operar em 2 de maio e conta com uma base inicial de 4,4 milhões 
de cartões de crédito. A empresa nasceu da cisão da Credicard, que resultou na Credicard Citi 
e Credicard Itaú. De acordo com o diretor-executivo de marketing da Credicard Citi, a previsão 
da empresa é ampliar a sua base em cerca de 1 milhão de cartões durante este ano. A 
companhia informa responder hoje por 10% do faturamento do mercado brasileiro de cartões.  
 



Os clientes que quiserem participar da promoção devem se cadastrar uma única vez e cada R$ 
70 em compras recebem um cupom para os sorteios que acontecem em agosto, novembro e 
dezembro. A promoção inclui os cartões Credicard Citi e Citicard (Citibank).  
 
Agência bate suas metas  
 
A conta da Credicard Citi, aliás, acaba de chegar à W/Brasil, reforçando os trabalhos da 
agência em 2006, que segundo Olivetto já dobrou de tamanho. Além de lançar grandes 
campanhas recentemente, a W/Brasil ainda está prestes a apresentar a sua parceria com a 
Aracruz Celulose, outra novidade na agência. E tem mais música. Desta vez de Gilberto Gil.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 


