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1. Anúncio Brooklyn Bridge

Problema que se propôs resolver: reforçar a imagem de solidez do Banco Safra que
completava 175 anos de existência.

Solução: colocados em perspectiva e comparados a pontes históricas de grandes centros
financeiros, os 175 anos do banco ganharam outra dimensão.

Ficha técnica:

Agência: BergToledo Comunicação
Cliente: Banco Safra
Produto: lnstitucional
Título: Anúncio Brooklyn Bridge
Data de produção: maio 2017
Data veiculação: maio 2017
Veículo: revistas Veja, Época, lsto É Dinheiro
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Anúncio Brooklyn Bridge
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Construindo pontes
financeiras seguras por
onde atravessam gerações.
Para mais informações, consulte nossos gerentes
ou ligue para 0300 105 1234, de 2u a 6a feira,
das th às 21h30, exceto feriados.

Tradição Secular de Segurança
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Cenlral de Atênd¡rento Salra: 0300 105 1234, do 2" a 6'fê¡ra, das th às 21h30, oxceto feriados. Atend¡mnto aos porladors
de necssidades sspeciais, aud¡tivæ € de lâla / SAC - Seruiço de Atsnd¡menlo ao Consumidor: 0800 772 5755. alêndimênto
24 horæ por dia, 7 dias por semanâ. Ouvidoria - @so já tonhâ recoddo ao SAC e não eslêja salisfe¡lo(â): 0800 770 1236,
dê 2ô a 6'l€ira. das th às 18h. excêlo feriados.
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Mais inrpertante ds c.lue tucio qu€ï
se passa é como se passa por tudo.

EsrA puBLtctDADE E,/ou MATERTAL TÉcNrco sÊcuE o cóDrco ANBTMA DË REGULAçÀo E MELHoRES pRATrcAs PARA A ATtvtDADE DE PR|VATE BANKING.
A VINcULAÇÃo Do sELo NAo IMPLIcA PoR PARTE DA ANBIMA GARANTIA DE VERACIDADE DAS TNFORMAÇÕES PRESTADAS.
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2. Anúncio Tower Bridge

Problema que se propôs resolver: reforçar a imagem de solidez do Banco Safra que
completava 175 anos de existência.

Solução: colocados em perspectiva e comparados a pontes históricas de grandes centros
financeiros, os 175 anos do banco ganharam outra dimensão.

Ficha técnica:

Agência: BergToledo Comunicação
Cliente: Banco Safra
Produto: lnstitucional
Título: Anúncio Tower Bridge
Data de produção: maio2017
Data veiculação: maio 2017
Veículo: revistas Veja, Época, lsto É Dinheiro
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Anúncio Tower Bridge
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Mais importatìt€) do que t¡,¡Co elue
se passa é corno se passa pOr tudo"

Construindo pontes
financeiras seguras por
onde atravessam gerações.
Para mais informações, consulte nossos gerentes
ou ligue para 0300 1OS 1234, de 2 a 6" feira,
das th às 21h30, exceto feriados.
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C€ntrât d€ Atond¡m€nto Salra: 0300 105 1234, de 2, a 6" fêìra, das th às 21h30. excelo leriados. Atend¡rento aos porladotes
d€ necæsidadG espec¡ais, audilivas e de tâla / SAC - Setuiço de Atendim€nto ao Consumidor: 0800 772 5755, alendimento
24 horæ por dia, 7 dias por somana Ouv¡doria - cæo ¡á l€nha recorrido ao SAC o não æleia salisle¡lo(a): 0800 770 1236,
d€ 2'a 6'lêira. das th às 18h. excelo t€riados. @ Salragäxirnn

EsrA puBLtctDADE E/ou MATERTAL tÉcNlco sEcuE o côDrco ANBTMA DE REGULAçÃo E MELHoRES PRÁTlcAs PARA A ATIVIDADE DE PRlvAlE BANKING.

A VINCULAÇÀo Do sELo NÃo IMPLIcA PoR PARTE oA ANBIMA GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇOES PRESTADAS.
Tradição Secular de Segurança
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3. Anúncio Manhattan Bridge

Problema que se propôs resolver: reforçar a imagem de solidez do Banco Safra que
completava 175 anos de existência.

Solução: colocados em perspectiva e comparados a pontes históricas de grandes centros
financeiros, os 175 anos do banco ganharam outra dimensão.

Ficha técnica:

Agência: BergToledo Comunicação
Cliente: Banco Safra
Produto: lnstitucional
Título: Anúncio Manhattan Bridge
Data de produção: maio 2017
Data veiculação: maio 2017
Veículo: revistas Veja, Época, lsto É Dinheiro
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Anúncio Manhattan Bridge
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4. Anúncio Mais importante do que tudo que passamos

Problema que se propôs resolver: reforçar a imagem de solidez e segurança do Banco
Safra num momento de incerteza e insegurança do mercado criado pela pandemia.

Solução: com uma frase de impacto, o banco coloca seus 175 anos de experiência à serviço
dos seus clientes, mostrando uma atitude positiva frente a crise.

Ficha técnica

Agência: BergToledo Comunicação
Cliente: Banco Safra
Produto: I nstitucional
Título: Mais importante do que tudo que passamos é como passamos por tudo
Data de produção: maio2020
Data veiculação: maio 2020
Veículo:jornais Estado de São Paulo, Valor, Folha de São Paulo
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e como
passamos
por tudo.

Nossos mais de 175 anos
de experiência, tradição, segurança

e todo o nosso conhecimento acumulado
estão a serviço dos nossos clientes.

Mesmo não sendo cliente,
acompanhe nossas análises diárias,

como o Morning Call, no canal do Saf ra no YouTube.

www.safra.com.br

@ Saf ra
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5. Rótulo Rubabeer

Problema que se propôs resolver: criação de nome, marca e rótulo de uma cerveja assinada
pelo Rubaiyat.

Solução: unindo o produto (cerveja) com a marca (Rubaiyat), nasceu a Rubabeer. A marca
recebeu um design bem-humorado, típico das cervejas artesanais, com um touro de língua
de fora.

Ficha técnica

Agência: BergToledo Comunicação
Cliente: Grupo Rubaiyat
Produto: Rubabeer
Título: Design de rótulo
Data de produção: dezembro de 2018
Data veiculação: dezembro de 2018
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Nome e rótulo Rubabeer
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6. Anúncio Veleiro

Problema que se propôs resolver: apresentar os bons resultados do fundo Safra em
comparação ao CDl.

Solução: Em vez que gráficos frios, foto de uma regata de veleiros - esporte ligado ao
público de alta renda - ilustra o bom desempenho do investimento.

Ficha técnica:

Agência: BergToledo Comunicação
Cliente: Banco Safra
Produto: Fundo de lnvestimento
Título: Anúncio Veleiro Safra
Data de produção: maio 2018
Data veiculação: maio 2018
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Anúncio Veleiro

Irara rnais infornrações, fale com seu gerente de relacionarnent<¡ Safra ou acesse www.safranet.com.l¡r
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Banco de lnvestimento

@ Safra
..f

'. , a: i,' i'

l:¡,

i - 1.,..



tþ
?7



7. Folheto Vilas Altos de Trancoso

Problema que se propôs resolver: Divulgar lançamento do empreendimento imobiliário
Vilas Altos de Trancoso, condomínio de casas, em Trancoso, sul da Bahia.

Solução: O folheto explora a localização privilegiada do empreendimento - um pé na areia
e o outro no Quadrado de Trancoso - com fotos da natureza exuberante e todo o charme
do lugar. A sofisticação do simples presente na arquitetura das casas serviu de inspiração
para a identidade visual da peça.

Ficha técnica

Agência: BergToledo Comunicação
Cliente: Develop Brasil
Prod uto: Empreendimento imobiliário
Título: Vem aí
Data de produção: novembro 2018
Data veiculação: novembro 2018
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8. Website Vilas Altos de Trancoso

Problema que se propôs resolver: Divulgar lançamento do empreendimento imobiliário
Vilas Altos de Trancoso, condomínio de casas, em Trancoso, sul da Bahia.

Solução: Um site com uma navegabilidade inteligente tendo como apresentadora Mel
Fronckowiak explora em detalhes todos os diferenciais do empreendimento, tanto para
quem quer investir como para quem quer uma segunda residência.

Ficha técnica:

Agência: BergToledo Comunicação
Cliente: Develop Brasil
Produto: Empreendimento imobiliário
Título: Um privilégio chamado Vilas do Altos de Trancoso
Data de produção: novembro 2018
Data veiculaçäo: dezembro 2018
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9. Folheto EBP Brasil

Problema que se propôs resolver:Apresentar a EBP Brasil e seus serviços de consultoria
e engenharia ambiental

Solução: o folheto mostra que a EBP Brasil faz parte de um grupo suíço, com presença
internacional, mas que nasce com 40 anos de história no Brasil ao assumir 100% da
Geoklock e abraçar todo o seu corpo técnico, sua experiência, seus produtos e serviços no
setor ambiental.

Ficha técnica:

Agência: BergToledo Comunicação
Cliente: EBP Brasil
Produto: lnstitucional
Titulo: EBP Brasil
Data de produção: fevereiro 2020
Data veiculação: fevereiro 2020
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10. Anúncio Figueira Rubaiyat

Problema que se propôs resolver: mostrar que na Figueira Rubaiyat o ambiente é tão
especial quanto os pratos. Um lugar de celebração.

Solução: Uma acolhedora foto da centenária Figueira, patrimônio da casa e da cidade,
ilustra o título por ocasião do dia dos namorados: O lugar é perfeito para dizer "eu te amo"

Ficha técnica

Agência: BergToledo Comunicação
Cliente: Grupo Rubaiyat
Produto: Figueira Rubaiyat
ïtulo: O lugar perfeito
Data de produção:junho 2018
Data veiculaçäo: junho 2018
Veículo: Veja São Paulo
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São Paulo, 17 de Março de 2021

Luiz Augusto Monteiro de Toledo Filho
Sócio Diretor
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