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OLX queR peRcepçãO
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O Cenp, presidido por
Caio Barsotti, deixa de
usar dados de faturamento bruto. Passa a
adotar medição de investimento em mídia
apenas pela receita
das agências. pág. 10

O filme Pé na porta,
da AlmapBBDO para a
Volkswagen, foi eleito
O Melhor Comercial
do Brasil. André Gola,
diretor de criação da
agência, recebeu o troféu do SBT. pág. 36

O diretor de marketing
Pupo Neto conta que
a compra e venda de
produtos usados cresce no país. Estratégia é
mostrar que a empresa
estimula a sustentabilidade. pág. 20

WFA exige
maior rigor
com métricas

demaerre/iStock

Em encontro da World Federation of
Advertisers, em Toronto, anunciantes
exigiram métodos mais eficazes de
medição dos meios digitais. Eles
reconhecem, porém, a importância
desses canais para a gestão de
marcas. pág 12
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os limites da coisa pública

E

mbora colecionando decepções provocadas por altos representantes dos Três Poderes da República, a população brasileira começa a perceber um ligeiro avanço no aquecimento da economia.

Nada a ser comemorado como suficiente. Para isso, ainda falta muito.
Mas, só o fato de ter parado de cair, ensaiando e já realizando aqui e ali
alguma subida, a escala econômica do país renova nossas esperanças.
Se de um lado acentua-se o que alguns chamam de ódio (preferimos denominar como intolerância), a discordância ideológica crescente entre os brasileiros, não há dúvidas sobre o amadurecimento
e o engajamento da população no embate político.
O que antes passava ao largo, mesmo importunando consideráveis
parcelas do povo, hoje tudo passou a ser abertamente discutido,
não apenas nas redes sociais como em qualquer pequeno ajuntamento de pessoas.
A impressão que causa esse aumento do interesse do brasileiro pela
política, no que ela tem de mais ou de menos nobre segundo a ótica dos mais de 200 milhões de habitantes deste imenso país, é a
de uma tomada de consciência de cada cidadão na importância das
suas escolhas, do seu voto, da sua participação na crítica às decisões de governo que incomodam.

O que se vê então é um racha na população, entre o público e o privado, com aquele levando enorme vantagem sobre este, formado
por uma maioria desprotegida, pois quem lhe deve proteção encontra-se do outro lado, em interesse contrário.
Como mudar isso? Continuar pressionando de todas as formas
legais permitidas, com destaque para a valorização do importante papel da imprensa na batalha contra os desmandos oficiais,
com preponderância para aqueles que se associam à iniciativa
privada, tornando os crimes mais difíceis de serem apurados
e de mais fácil execução, como agora se vê nos relatos da Lava
Jato.
A médio prazo, exigir nossos direitos, por mais simples que sejam,
a fim de que a prática da cidadania prevaleça sobre qualquer “proteção” de cargo ou função pública.
Conscientizar a população de que os agentes oficiais não são nossos patrões. Muito ao contrário, são nossos servidores. Se a cada
destrato em órgão público soubermos reagir com energia, sem
romper os limites da ponderação, esse comportamento também
contribuirá para acordar a facção de poderosos chapas-brancas
que se julgam donos do país e conseguem alguns adeptos nos
escalões imediatamente inferiores aos seus.

Trata-se, a nosso ver, do estágio mais avançado de consciência política já alcançado pela população, embora muito ainda tenha de ser
por todos aprendido, para podermos nos igualar, ou chegar perto
de países que julgamos mais desenvolvidos, nesse quesito tão importante que é o da delegação de poderes a um grupo de representantes do povo, que a este devem prestar contas.

É bom que se registre que estamos falando de uma minoria, uma
“elite” de manda-chuvas que pouco trabalham e só estão lá porque
as vantagens são muitas e o nosso silêncio, imenso.

O péssimo hábito, ainda muito nosso, de julgar a coisa pública como
sua, por serem gestores da mesma, criou ao longo dos tempos no Brasil uma casta que hoje verificamos muito se assemelhar às quadrilhas
de delinquentes de maior expressão na história da humanidade.

Mas, esse jeito, essa mudança somente ocorrerá se ficarmos atentos aos desmandos e protestarmos sempre. O direito não assiste a
quem dorme, diz um brocardo latino.

Um dia haveria de se chegar à gota d’água e acreditamos que esse
dia tem chegado aos brasileiros de formas variadas. O que temos
visto e ouvido dos chamados poderes republicanos, não passa em
sua maioria de grossa empulhação.
O amor à pátria e aos seus conterrâneos é o que menos importa à
maioria dos que governam os Três Poderes e isso chegou a um tal
ponto de exagero, que já consegue deixar na sombra os bem-intencionados, aqueles para quem a res publica tem de ser preservada,
defendida e até multiplicada.
Como os que governam são minoria em comparação com o tamanho da população do país, cria-se de forma inevitável uma estrondosa desigualdade, não apenas em decorrência da prática da desonestidade por considerável parte dos primeiros, como também
por manipularem esses mesmos governantes, leis, regulamentos,
portarias e toda sorte de instrumentos regulatórios, em prol dos
próprios benefícios.

O Brasil tem jeito, sim. É o jeito do seu povo que luta para sobreviver e, se possível, subir um degrau na melhoria de vida.

***
Dalton Pastore, presidente do Forcom (Fórum Permanente da Indústria da Comunicação), anuncia a próxima sessão do mesmo
para o próximo dia 19 (das 12h às 14h30), nas dependências da ESPM-SP, Campus Professor Francisco Gracioso, na Rua Dr. Álvaro
Alvim, 123.
O convidado especial é o professor José Mendonça Filho, ministro
da Educação, que abordará o tema Comunicação, Educação e Desenvolvimento.
***
Este Editorial é uma homenagem ao ministro Edson Fachin, relator
da Lava Jato no STF, que determinou, em obediência ao Regimento
Interno do colegiado, que as próximas concessões de habeas corpus
aos indiciados na operação deverão ser decididas pelo plenário da
Corte e não mais pela sua Segunda Turma.
Para bom entendedor...

FraSeS
“a internet não é um míssil de destruição de veículos de
comunicação. enquanto houver notícia e eventos ao vivo,
a tV aberta vai continuar. a fechada também, mas terá
de baixar os preços”.
(José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, na Veja, data de
capa 3/5/17)

“79% dos executivos têm consciência de que seus funcionários não operam com toda sua potencialidade”.
(Do livro “Gestão em Agências de Propaganda”,
de Antonio Lino Pinto, recém-lançado pela VM
Consultoria; a frase é de pesquisa apresentada
pela Betânia Tanure Associados)
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conexões
última Hora
tudo com vocês, em muito breve.”
Equipe W3haus
Porto Alegre - RS
Mudanças
“Pela competência, seriedade e
dedicação de Kelly Dores, eu nunca
tive dúvida de que um dia ela assumiria posições de comando em redações quaisquer que fossem. Assumir a redação do PROPMARK é
o justo e merecido reconhecimento
à profissional que ela é.”
Alceu Gandini
Adnews
São Paulo - SP
Time
“Adoramos a coluna SuperCenas
(edição 2643). Deu para perceber
que começamos com o pé direito
quando um dos mais relevantes
veículos do nosso trade considera
nossa foto como destaque. Temos
várias novidades saindo do forno e
fazemos questão de compartilhar

“Gostaria de parabenizar Kelly Dores
pelo grande desafio que chega. Tudo
de bom. Principalmente pela contundente forma de conteúdo que nos
chega toda semana, acredito plenamente em uma nova fase de muito sucesso, merecido.”
Odilon Machado
Átomo Comunicação
São Paulo - SP

DATA

A Átomo, dos sócios Odilon
Machado e Patrícia Gusmão,
está completando 15 anos.
A empresa comemora
o aniversário na sede
nova, em Alphaville.
Com posicionamento de
comunicação integrada –
propaganda, digital, mídia,
varejo e live marketing –,
tem previsão de crescer 30%
em 2017. “Optamos por um
prédio triplo com muita
tecnologia e infraestrutura,
além de todo o suporte
comercial para o dia a dia dos
colaboradores, que têm tudo
na mão”, diz Patrícia.

TRILEMA

Presidente do Grupo Abril,
o executivo Walter Longo
vai fazer a palestra O trilema
digital, no evento Revolução
do novo, uma promoção

dorinHo
Facebook
Post: “Comercial de 30 segundos é o formato de maior sucesso”
“Jornal e equipe excelentes!”
Kevin Rodrigues
“E bem cansativo também.”
Suelen Silva
Post: “Ficou muito fácil ignorar
propaganda”
“Não é mais possível impor a mensagem das marcas ao consumidor!”
Leopoldo José Dos Santos
“Excelente artigo.”
Cris Orlandi
Post: Volks e Almap conquistam o Prêmio Melhor Comercial
do Brasil
“De novo!”
Leandro Moreira
Post: Young Lions revela jovens
que vão representar o Brasil em
Cannes
“Parabéns, mais uma vez, Sofia
Raucci, você é merecedora! Um futuro lindo e de sucesso na carreira
que você escolheu e ama tanto!”
Kiki Santaella
Post: Prefeitura do Rio e Riotur
valorizam o carioca para esti6 8 de maio de 2017 - jornal propmark

mular turismo
“Eu me hospedei no hotel em frente ao Santos Dumont para ir a um
evento no MAM. Durante a tarde
que passei no hotel, vi pela janela do
quarto dezenas, repito, dezenas de
furtos aos pedestres da região. Na
hora do evento, era só eu atravessar a avenida para chegar ao MAM,
mas eu e um pessoal da imprensa
tivemos de pegar um táxi para chegar em segurança. Os hotéis tratam
os turistas bem, mas a segurança
pública é muito precária! O briefing
deveria ser para o poder público
carioca atender bem a todos os cidadãos. O resto é o nosso dinheiro
jogado fora.”
Flávio Oliveira
Instagram
Post: “A propaganda ganhou um
novo glamour”, afirma Roberto
Duailibi.
“Entrevista fantástica, perguntas e
respostas brilhantes para o amigo e
mestre. Roberto Duailibi, meu eterno chefe.”
gustavobastos
Disqus (comentários no site de
29 de abril a 4 de maio)
Post: “Comercial de 30 segundos é formato de maior sucesso”
“Boa reprodução de um bom press
release. Parabéns!”
Carlos Bartolomeu Porto Cavalc

conjunta das revistas Veja e
Exame, programada para o
dia 5 de junho, no Instituto
Tomie Ohtake, em São Paulo.
O patrocínio é da Coca-Cola

CONCORRÊNCIA

O Cremesp (Conselho
Regional de Medicina do
Estado de São Paulo) recebe
no próximo dia 15 propostas
de agências de publicidade
interessadas em administrar
sua comunicação.

OOH

Marcio Soave e o designer
Hans Donner, criador de
aberturas e vinhetas na TV
Globo há 30 anos, estão
apresentando uma nova
solução de mídia out of
home através da Timedia.
O lançamento da plataforma
ocorreu no último dia 21,
em Brasília.

no campus
São Paulo

Vila Olímpia
2x por semana*,

das 7h às 9h

*Aulas duas vezes por semana e sábados alternados.

Agora você pode
fazer a sua pós
antes de ir para
o trabalho

pós e mba
Turmas de maio | ÚLTIMOS DIAS DE INSCRIÇÃO
espm.br/pos-sp
Aproveite melhor o seu dia de trabalho, sem se
preocupar com o horário da sua pós, nos novos
cursos matinais da ESPM Vila Olímpia.

merCAdo
Casa Cor usa canais da Abril para
ativar marcas com live marketing
Evento chega aos 30 anos com proposta de não ser apenas uma
exposição, mas uma experiência para propor qualidade de vida

Alê Oliveira

Paulo Macedo

S

erão dois meses no Jockey
Club de São Paulo, do próximo dia 23 a 23 de julho. A
expectativa do Grupo Abril,
proprietário e curador da Casa
Cor, que está chegando aos 30
anos em 2017, é unir o ambiente digital com a experiência
presencial. São esperados 110
mil visitantes, dos quais 47%
de profissionais iniciados em
arquitetura, decoração e design. As 20 edições regionais
do projeto arregimentam um
público superior a 500 mil pessoas. Com patrocínio master da
Deca, que acompanha a iniciativa há 24 anos, e da montadora
Renault, o evento vai ter novidades como o espaço gastronômico Casa do Chef e uma área
para educação, uma parceria
com o Istituto Europeo di Design. Nos meses de setembro
e outubro, a franquia chega ao
Paraguai. No próximo mês de
novembro, chega a Miami, indo
de 1º a 18 de dezembro, além de
edições no Peru, Chile, Bolívia
e Equador.
Longo enfatiza que a Casa
Cor usa a mídia e os canais do
Grupo Abril para ativação de
live marketing das marcas presentes. A Deca, por exemplo,
organiza eventos no local para
estabelecer
relacionamento
com stakeholders. “A arquitetura e o design fazem parte
dos pilares da empresa. Temos
revistas como Casa Claudia, Arquitetura e Decoração e Minha
Casa, que tratam desses temas
com profundidade e todas possuem canais digitais. Como publishers, entramos na atividade
meio e não na final. A Casa Cor
é um projeto multiplataforma e
não apenas exposição de ideias.
É uma experiência inspiracional e aspiracional. Porque a
Abril não é uma house media,
mas uma house of brands. A
Abril tem autoridade nesse segmento devido ao poder da sua
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Walter Longo, presidente do Grupo Abril; Lívia Pedreira, superintendente da Casa Cor; e a diretora-comercial Cleide Gomes de Oliveira

“O bOOm dO design
e life style é
uma realidade.
a Casa COr tem
a perspeCtiva
da qualidade de
vida urbana”

marca”, explicou o executivo.
A Casa Cor vai ter uma área
dedicada a novos talentos, o
Café do Saber. A ambientação
será assinada pelo coletivo
gaúcho Sopro, que foi escolhido por meio de um Archaton.
Foram cerca de mil inscrições,
que resultaram em 90 finalistas. “O boom do design e life
style é uma realidade. A Casa
Cor tem a perspectiva da qualidade de vida urbana. Entendo
que há uma democratização do
design. Os imóveis estão cada
vez mais enxutos, mas os usuários querem ter um jardim,
uma hortinha. A Ideia Zarvos
despertou esse diferencial
para o mercado. A Cyrella está

encomendando projetos aos
estúdios do Philip Stark e Pininfarina”, raciocina Lívia, que
pretende fazer uma pesquisa
em tempo real com visitantes
da Casa Cor. A coleta dos dados
será feita pela divisão de Inteligência de mercado da Abril,
que vai mapear os serviços que
orbitam nesse negócio.
Livia destaca que o Instagram da Casa Cor tem 711 mil seguidores. Com TV, redes sociais
e website ajuda a ativar uma
indústria que é parte integrante
do mercado imobiliário. “Tudo
que é exibido no Casa Cor está
disponível no mercado. Apresentamos tendências, mas não
é um exercício futuro”.

merCado

Cenp passa a usar receita anual das
agências para pesquisa de mídia
Entidade descarta modelo de faturamento bruto como métrica
de apuração dos investimentos das campanhas publicitárias
Alê Oliveira

Paulo Macedo

O

Cenp (Conselho Executivo
das Normas-Padrão) está
fazendo uma modificação significativa na métrica de pesquisa anual de investimentos
em ações de mídia. As mais de
1.500 agências certificadas pela
instituição, que zela pelo modelo brasileiro de publicidade,
em conformidade com as leis
4.680/1965 e 12.232/2010, passarão, a partir deste ano, a fornecer os dados da sua receita
líquida de compra de espaços
nos canais de comunicação
mercadológica.
Até então, o raciocínio utilizado era o faturamento bruto,
que envolve a totalidade do investimento, incluindo a parte
da agência e a direcionada aos
veículos. A nova metodologia
vai traduzir a realidade financeira de cada uma das agências,
sem incluir a parte que é o pagamento realizado a emissoras
de televisão, jornais, revistas,
rádios, mídia exterior e, por
exemplo, canais digitais.
É a materialização do projeto
Cenp-Meios, organizado pelo
CTM (Comitê Técnico de Mídia), de acordo com a Resolução
001/2017, “cujas premissas e
compromissos já foram aprovados pelo conselho executivo da
entidade e, também, passarão a
fazer parte das normas-padrão
da atividade publicitária”, como
prevê o Decreto 57.690/1966. O
documento do Cenp diz mais:
“Com a nova resolução, as faixas de grupos das agências certificadas, que definem o valor
mínimo de recursos técnicos de
mídia, passam ser estabelecidas
com base na receita de mídia
anual, em reais, e não mais na
receita operacional bruta. O objetivo é adaptar o cálculo à nova
realidade do mercado publicitário, que impacta a composição
da receita da agência”, detalha
o documento elaborado pelo
conselho do Cenp, entidade

10 8 de maio de 2017 - jornal propmark

Caio Barsotti é presidente do Cenp, que receberá homenagem da Alap em Gramado

presidida por Caio Barsotti.
Faz sentido. As receitas das
agências não são mais provenientes apenas das autorizações
de mídia. Muitas já estão sendo
remuneradas por consultorias
estratégicas, desenvolvimento
de produto, gestão de marca,
análise de comportamento do
consumidor, branded content
e até gestão de negócios. “O
departamento de certificação
solicitará às agências o envio
dessas informações que subsidiarão o enquadramento técnico das mesmas e os estudos

“O ObjetivO
é adaptar O
cálculO à nOva
realidade
dO mercadO
publicitáriO,
que impacta
a cOmpOsiçãO
da receita da
agência”

para atualização do gabarito de
pontos em 2018”, especifica o
conselho das normas-padrão da
comunicação comercial.
“Para agências que não demonstrarem/comprovarem sua
receita anual de mídia, considerando compromissos técnicos
mínimos previstos nas normas-padrão, será utilizada como
escala a receita operacional
bruta anual, cabendo à agência
apresentar, a qualquer tempo,
justificativa técnica para eventual ajuste no enquadramento”,
prossegue a instrução do organismo criado há 19 anos com
aval das principais entidades,
entre as quais ABA (Associação Brasileira de Anunciantes),
Abap (Associação Brasileira das
Agências de Publicidade), Aner
(Associação Nacional dos Editores de Revistas) e ANJ (Associação Nacional de Jornais).
O Cenp está desenvolvendo
um sistema que vai melhorar
sua relação com as agências,
como explica Barsotti. Ele diz
ainda que o CTM trabalhou ao
longo de um ano ajustar o critério. “Dos compromissos que as
agências têm com as normas-padrão em relação a posse e
uso de pesquisa de mídia e outros estudos afins. Atualmente
o critério baseia-se na receita
bruta total da agência e passará
a ser a receita advinda das intermediações de mídia, da compra
de mídia que realiza por ordem
e conta de seus clientes. Este
critério tem previsão de início
em 2018, mas que todos possam se preparar já faz parte da
resolução deste ano. O CTM
também estuda ajustes no gabarito que contém os estudos
credenciados pelo Cenp e suas
respectivas pontuações”, explica Caio.
O Cenp vai receber o certificado de Mérito Publicitário
Latino-Americano no Festival
Mundial de Publicidade de Gramado. O evento acontece entre
os dias 7 e 9 de junho

mercado

anunciantes exigem melhor
mensuração de ações digitais
Congresso da WFA, organização que concentra marcas que investem
US$ 900 bi em mídia, discute confiança e gestão na era ultraconectada
Paulo Macedo

R

ealizada em Toronto, no Canadá, de 25 a 28 do último
mês de abril, a Global Marketer
Week, encontro global de anunciantes organizado pela WFA
(Word Federation of Advertisers), destacou preocupação das
principais empresas com a cons-
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trução de confiança e a gestão
das marcas em um mundo ultraconectado. O digital está impactando o ambiente estratégico de
marketing e comunicação, mas
requer cuidados. Dois terços dos
principais anunciantes globais
vão ampliar investimentos nos
canais online, mesmo com a discussão recorrente de métricas

confiáveis, fraudes, viewability
e veiculações de anúncios atrelados a conteúdos impróprios,
trazendo riscos quanto ao brand
safety. Esses dados fazem parte
de uma pesquisa realizada pela
WFA com a Ebiquity, divulgada
no evento.
“Para o estudo foram ouvidos
mais de 50 anunciantes globais,

que representam investimentos
anuais de mais de US$ 80 bilhões.
Desse universo, 62% dos entrevistados estão insatisfeitos com o
nível dos padrões de mensuração
proporcionados pela publicidade
online e apenas 45% enxergam
claramente o valor dos anúncios. As maiores preocupações
dos gestores de marketing quan-

Divulgalão

Sandra Martinelli (de vermelho), da ABA,
participou da Global Marketer Week, que reuniu
anunciantes globais que investem US$ 900
bilhões em ações de mídia

“Talvez Todos
os anuncianTes
pensem que podem
se preocupar com
suas marcas e
produTos, mas com
os consumidores
provavelmenTe
não”
profissionais de marketing que
“extraíssem o máximo possível
das promessas do mundo digital
sem subvalorizar o mundo real”.
Sandra também destacou cinco pontos da palestra de David
Wheldon, presidente da WFA e
CMO do Royal Bank of Scotland:
Proteção das marcas
“O mundo atual não é um lugar
fácil para a gestão de marcas. Ao
lidar com um cenário de compras
cada vez mais programáticas, o
ponto a se concentrar é a segurança da marca. Isso não significa
apenas garantir que seu anúncio
não é o pré-anúncio de um vídeo
jihadista, mas também que você
não está no palco central de um
conteúdo segregador e tomando
partido de algo que não quer. Na
era do orçamento baseado em
zero, a fraude na publicidade é
mais do que apenas um desperdício. Trata-se de algo ineficaz e
cada vez mais evitável.”

to ao digital são o viewability e
a falta de transparência, fatores
mencionados, respectivamente,
por 90% e 76%”, anotou Sandra
Martinelli, presidente-executiva
da ABA (Associação Brasileira de
Anunciantes), que representou o
Brasil no evento cujos participantes exigem métricas mais seguras
para mensuração digital. Ela foi
reeleita para o comitê executivo
da WFA, que tem o propósito de
analisar a eficiência de investimentos e para “que os gestores
de marcas consigam avançar por

meio do advocacy e de questões
que envolvem iniciativas de autorregulamentação do marketing
e da comunicação”, acrescentou.
Nas palavras de Sandra, “o vídeo online será o maior destino
dos recursos dos anunciantes e
89% deles aumentarão as aplicações neste recurso, devido à
percepção de alto desempenho
no que diz respeito ao brand
awareness”. Ela relembra a fala
de Ivan Pollard, vice-presidente
sênior de marketing estratégico da Coca-Cola, que pediu aos

imPacto
“Métricas são muito fáceis
de estragar, mas extremamente
simples de verificar adequadamente. Encontre as que têm link
direto com os resultados do negócio. Conseguir pôr a casa em
ordem significa obter as métricas
corretas, de modo que os números se reflitam na ponta final. Isso
pode significar ter de voltar as
métricas de marca tradicionais.
Curtidas, seguidores e visualizações são interessantes, mas não
devem conduzir nossa abordagem, a menos que, e até que,
esteja comprovado que isso traz
retorno para seus objetivos.”
confiança
“As agências trazem enorme
valor para os anunciantes, mas,
claramente, nem tudo está certo neste relacionamento. A WFA
há muito tempo defende maior
transparência na mídia globalmente e o relatório da Associação

Nacional de Anunciantes dos Estados Unidos trouxe a questão à
tona no ano passado. Há muito
trabalho por fazer para reconstruir a confiança entre clientes e
agências. O ecossistema digital,
com seu fatiamento do orçamento ao longo da cadeia de fornecimento adtech, precisa ser mais
claro e aberto para entendimento
de todos. Desta forma, cada participante poderá comprovar o valor que acrescenta às pessoas que
os pagam, os anunciantes.”
tecnologia
“Para toda tecnologia disponível hoje não há substituto para
a criatividade. As grandes campanhas do passado funcionaram
porque eram verdadeiramente
criativas. Hoje, muitas marcas
estão produzindo conteúdo em
detrimento da criatividade e não
precisa ser assim. O perigo é ter
muito conteúdo de má qualidade, mal colocado e entregue em
formatos irritantes, afastando as
pessoas. No total, 11% dos internautas bloqueiam anúncios. O
uso de bloqueadores de anúncios
está crescendo 30% ao ano, mas
nossa audiência está diminuindo
em vez de crescer. A promessa,
tão aclamada pela indústria do
marketing, era de que a segmentação permitiria às marcas alcançar as pessoas de forma oportuna
e relevante. Em vez disso, elas
estão irritando o público e, pior
ainda, assustando as pessoas ao
lhes dar a impressão de que sabem coisas demais sobre eles”.
tiPos HUmanos
“Talvez todos os anunciantes
pensem que podem se preocupar com suas marcas e produtos,
mas com os consumidores provavelmente não. De acordo com as
últimas pesquisas da Havas Meaningful Brands, os consumidores
não se importariam se 74% das
marcas desaparecessem amanhã. E isso fica pior. Além de não
se preocuparem com as marcas,
em muitos casos, as culpam pelos problemas da sociedade, seja
obesidade, alcoolismo, endividamento, jogos de azar ou o excesso
de consumo. É preciso consciência e humildade para estar atento ao comportamento que o marketing dos anunciantes busca
incentivar. É preciso lembrar que
o marketing das grandes marcas
funciona por meio da construção
de ligações que apelam para as
nossas necessidades mais humanas e duradouras”.
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Google, do Grupo Alphabet, e Facebook tiveram juntos, em 2016, 20% do investimento em mídia, percentual que era de 11% há cinco anos, aponta Top Thirty Global Media Owners

Ranking da Zenith revela os 30
maiores grupos globais de mídia
20% do investimento mundial em publicidade está nas mãos do Google e
do Facebook; instituto adota novo critério e Globo está na 19ª posição
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oogle (Grupo Alphabet) e Facebook foram juntos,
em 2016, o destino de 20% de todo o investimento em mídia global, percentual que era de 11% há cinco
anos, de acordo com a nova edição do ranking da Zenith Top Thirty Global Media Owners - publicada desde
2007 -, que acaba de ser revelado. Entre 2012 e 2016, os
dois grupos abocanharam 64% de todo o crescimento do investimento global em mídia. Nessa edição, foi
considera unicamente a receita de publicidade, que representa apenas uma parte do negócio dos grandes grupos. Ficaram de fora, portanto, outras receitas geradas
pelas empresas, como circulação de jornais e revistas,
por exemplo. Como resultado desse novo critério - em
grande parte também por conta da oscilação cambial
- o Grupo Globo, por exemplo, aparece na 19ª posição,
cinco abaixo de sua posição no ranking anterior (veja os
30 maiores grupos globais na tabela na página ao lado).
“Não sei exatamente como são medidas as receitas
publicitárias nesse ranking, mas vale dizer que todos
têm uma receita de publicidade que não vêm só do seu
mercado de origem, muitas vezes são globais. No caso
da Globo, em publicidade, estamos limitados ao Brasil. Mas temos uma posição muito única em audiência,
com a TV Globo, que aumentou no último ano. Temos
hoje o alcance de 100 milhões de pessoas por dia. É um
grande ativo da TV Globo”, disse Jorge Nóbrega, vice-presidente executivo do grupo.
Segundo ele, a crise no Brasil também contribuiu afetando inclusive a performance de player digitais,
que estão crescendo abaixo das projeções.
Vale destacar que as três grandes empresas de internet que lideram as cinco primeiras posições do ranking
não são empresas de conteúdo. Para grande parte das
demais, com algumas exceções, o conteúdo vem se
tornando uma crescente fonte de receita - enquanto a
publicidade, em diversos casos, vem caindo. A diversificação de receitas é uma tendência em mídia, como
já afirma faz tempo Martin Sorrell, CEO do Grupo WPP,
que disse que a publicidade sozinha não será capaz de
sustentar a produção de conteúdo no futuro.
“Para a Globo, com a enorme audiência, a publicidade continuará sendo uma receita enorme e, passada a
crise, a expectativa é que ela volte a crescer, mas outras
formas de receita têm de ser buscadas”, diz Nóbrega.
Um bom exemplo dessa tendência é, no caso de jornais
- bons exemplos disso são Axel Springer e Bertelsman -,
transformar a minguada receita de classificados em um
novo negócio. A Globo também criou seu negócio de classificados digital, com o Zap, capturando uma boa receita de publicidade do mercado imobiliário, por exemplo,
associando-a a um serviço. “São mecanismos de buscar
publicidade de novas formas”, diz Nóbrega. Também no
ranking anterior, referente a 2015, o Facebook aparecia na
quinta posição, e neste subiu para o segundo lugar, trocando de lugar com a The Walt Disney Company, que da
segunda posição desceu para a quinta. A ComCast, no entanto, manteve seu terceiro lugar e o poderoso grupo chinês Baidu aparece logo atrás, em quarto lugar, cinco posições acima da que ocupava no ranking do ano passado.
A intenção da mudança de critérios este ano passa
pela intenção de dar o panorama correto e quem está
de fato dando as cartas nos investimentos em publicidade. O Google - leia-se Alphabet, sua holding - ficou
com US$ 79,4 bilhões em 2016, três vezes mais do que
o segundo colocado, Facebook, que atraiu US$ 26,9 bilhões. A maior empresa de “mídia tradicional” presente
no ranking é a Comcast, em terceiro lugar, que teve US$
12,9 bilhões de receita publicitária.

os 30 mais
Posição

GRuPo de mídia

1

Alphabet

2

Facebook

3

Comcast

4

Baidu

5

The Walt Disney Company

6

21st Century Fox

7

CBS Corporation

8

iHeartMedia Inc.

9

Microsoft

10

Bertelsmann

11

Viacom

12

Time Warner

13

Yahoo

14

Tencent

15

Hearst

16

Advance Publications

17

JCDecaux

18

News Corporation

19

Grupo Globo

20

CCTV

21

Verizon

22

Mediaset

23

Discovery Communications

24

Tegna

25

ITV

26

ProSiebenSat.1 Group

27

Sinclair Broadcast Group

28

Axel Springer

29

Scripps Networks Interactive

30

Twitter
Fonte: Zenith Media

Entre os 30 maiores do ranking, outros quatro gigantes da internet estão presentes, além de Google, Facebook e Baido: Microsoft, Yahoo, Verizon e Twitter. As
sete empresas de internet tiveram receitas de publicidade da ordem de US$ 132,8 bilhões - 73% de todo o
investimento publicitário na web e 24% de todo o investimento publicitário global, considerando todas as
mídias. Vale lembrar que a Verizon se tornou um grupo
de mídia em 2015 com a aquisição do AOL e tem planos
de adquirir o Yahoo ainda este ano (o que pode fazê-la
pular da 21ª posição para a sexta).
O player de maior crescimento é o Twitter, que cresceu, em receita publicitária, nos últimos cinco anos,
734%. A Tencent foi a segunda empresa de maior crescimento, com 697%, e o Facebook foi o terceiro, com crescimento de 528% entre 2012 e 2016. O domínio americano é claro - 20 das 30 empresas do ranking são da terra
da Silicon Valley. China (com Baidu, Tencent e CCTV)
e Alemanha (com Bertelsmann, ProSiebenSat1 e Axel
Springer) aparecem em destaque. A França vem com JC
Decaux; a Itália com MediaSet; e o Reino Unido com ITV.
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Anúncio de campanha criada pela AlmapBBDO para Veja; agência cuidou por mais de 20 anos da comunicação da revista

Abril Mídia entrega a conta
publicitária de Veja para DM9

Os trabalhos para a revista já começaram, incluindo posicionamento
para comemorar os 50 anos de atividade da marca no mercado editorial

A

Abril Mídia anunciou na semana passada a DM9 como
a nova agência de Veja, a maior
revista semanal brasileira, criada em 1968, que foi atendida
pela AlmapBBDO por mais de
20 anos, entre 1995 e início deste ano.
A publicação tem circulação
média semanal de 1,2 milhão
de exemplares e, segundo a
Abril Mídia, comemorou este
ano um recorde de audiência
no site, com 23,2 milhões de visitantes únicos, um crescimento de 142% (na comparação
entre janeiro de 2016 e janeiro
de 2017). No mesmo período,
a publicidade também aumentou 142%.
A DM9 publicou anúncio de
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página inteira nos principais jornais brasileiros, como O Estado
de S.Paulo e Folha de S.Paulo,
semana passada, com texto assinado por Nizan Guanaes, que
voltou ao comando da agência
no início deste ano, sob a frase:
“Não temos clientes, temos causas”. Essa é mais uma conquista
da DM9 em 2017, que já levou
a conta institucional da companhia de bebidas Ambev e da
montadora japonesa Subaru.
Alecsandra Zapparoli, diretora de Conteúdo e Publisher da
Abril, afirma que a escolha da
DM9 está inserida no contexto
de uma série de mudanças que
ocorrem hoje na Abril Mídia.
“Todo esse trabalho passa pela
chegada de novos profissionais

Abril MídiA,
coMeMorou este
Ano uM recorde
de AudiênciA
no site, coM
23,2 Milhões de
visitAntes únicos,
uM cresciMento de
142%

e novos parceiros. O objetivo
final é atingir e superar nossas
metas e, claro, tendo sempre
como premissas a excelência
editorial e a independência do
jornalismo”, afirmou.
Nizan Guanaes afirma que a
chegada de Veja é de grande responsabilidade para a agência.
“Com coragem e firmeza, a revista enfrenta os desafios de reportar a verdade sobre um país
tão complexo como o nosso. A
partir de hoje abraçamos a causa Veja, de enorme importância
para o Brasil”, disse Nizan.
Segundo ele, os trabalhos
para a revista já estão sendo realizados, incluindo um posicionamento para os 50 anos, que
serão comemorados em 2018.

ANO 50

HÁ 50 ANOS PREMIANDO A BOA IDEIA, A OUSADIA E A INOVAÇÃO.

eNtrevista

“

PuPo Neto

“

o Desapega
é o Nosso
tesouro

O

diretor de marketing da OLX, Pupo Neto,
conta que o conceito de comunicação
Desapega está totalmente associado à
marca e tem o papel de estimular as
pessoas a pensar diferente, a “desapegar das
coisas usadas”. Segundo o executivo, o objetivo
agora é se posicionar como uma empresa de
tecnologia que promove a sustentabilidade, que
lidera o movimento de economia compartilhada
no país. O posicionamento Desapega foi criado
pela Ogilvy Rio, que atendia à OLX até março
deste ano. A nova agência do site é a CuboCC,
do Grupo FlagCX.

KELLY DORES
Como está a OLX no mercado?
A gente vem num crescimento bem grande nos últimos 12
meses e a tendência é continuar
crescendo. O crescimento é de
80% em número de anúncios.
A quantidade de itens vendidos na OLX (site de compra e
venda de produtos usados) teve
um aumento de 90%. Passaram pela OLX, no ano passado,
R$ 82 bilhões em transações de
produtos. É um número impressionante.

pecto, que não é o crescimento
só por causa da crise. É fazer
as pessoas repensarem os hábitos delas para que, quando
não tiver crise, elas continuem
fazendo isso. Cria-se uma consciência com a crise. A gente fica
feliz que as pessoas estejam repensando nisso e acredita que
quando a crise passar elas vão
se dar conta de que têm esse
outro caminho, de uma economia mais consciente em termos
de sustentabilidade, e tem um
lance de uma economia onde as
pessoas dão as cartas, os preços.

Esse crescimento é atribuído a
quê?
Tem duas coisas que nesse
momento estão acontecendo.
Uma delas é a consciência de
uma economia nova. As pessoas aprendendo a comprar
usado, a desapegar, parar de
acumular. Em alguns países,
isso já é supersegmentado e,
no Brasil, está crescendo. Nesse
momento com a crise, a gente
tem um impulso a mais. A crise
tem impacto positivo nesse as-

Você acha que está acabando esse
preconceito do brasileiro de comprar coisas usadas?
Dizer que está acabando é
otimismo. Há uma conscientização maior de que não precisa
ter tanto preconceito. Tem muita gente que coloca para vender
na OLX e não compartilha nas
redes sociais. Nós temos quase
meio milhão de anúncios novos
por dia. Se todos eles estivessem nas redes sociais a gente ia
ver o Facebook lotado de OLX
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no Brasil. A gente percebe que
as pessoas fazem isso, mas não
têm tanto orgulho.
O modelo de negócios da OLX pode
mudar?
O nosso modelo de negócios
vai se adaptando de várias maneiras. Hoje ele é baseado no
crescimento da audiência, porque você não paga nada para
anunciar seu violão ou seu sofá,
e eu não pago nada para comprar seu violão ou sofá. Mas
a gente gera audiência. Com
quase meio milhão de anúncios
novos por dia e 50 milhões de
usuários no mês, a gente monetiza em cima da audiência. Nós
investimos em publicidade para
trazer audiência. Mas a gente
monetiza de maneira indireta. Tenho algumas unidades
de negócio. Uma delas é B2C.
Os anunciantes pagam para ter
destaque em seu anúncio no
site. Outro modelo é que profissionais que vendem carros ou
imóveis pagam para anunciar
na OLX. O terceiro modelo é a
publicidade, com a participação
de agências e anunciantes.
Há quanto tempo vocês usam o
conceito Desapega?
O Desapega é o nosso tesouro. Acho que usamos ele há quatro anos. E a gente não desapega
dele. Até ouvimos do mercado,
inclusive de outras empresas,
como queriam ter um desapega.
As pessoas usam isso nas redes
sociais, como queriam desapegar do namorado, de uma blusa.
É totalmente associado à marca. É um conceito muito amplo.
Temos, sim, papel de estimular
as pessoas a pensar diferente.
Quando você faz o consumidor
pensar, você cria uma relação
forte com a marca. Temos de
ensinar as pessoas a pensar diferente, comprar e vender um
produto usado. Tenho orgulho
em falar que sustentabilidade na OLX não é papinho. É o
nosso modelo de negócios, que
só funciona se eu conseguir
estimular as pessoas a ter um
consumo mais consciente. Nenhuma outra empresa incentiva
tanto a economia compartilhada como a OLX.

Quais são as mídias que vocês mais
usam?
Por seu uma empresa nativa
digital, usamos mais o online. O
TRP online para gente vale mais
do que o offline, diferentemente de um produto que você precisa comprar no supermercado,
porque na OLX, com um clique,
a pessoa consegue experimentar a marca.
Mas a marca já anunciou muito na
TV.
Historicamente, a gente fez
muito televisão. A cada ano,
fazemos menos televisão e a
cada ano o share do online cresce. Com a awareness de marca
que temos hoje, mesmo quando a gente está muito tempo
fora da TV, o nosso crescimento
se mantém. A gente não ignora a TV e sabe que vai precisar
por muito tempo, porque hoje
vivo de uma awareness que foi
construída na TV. A gente faz
TV todo ano, mas não depende
mais da televisão para crescer.
Dependemos da televisão para
fazer branding. No online, a
gente faz também muito branding e performance.
A OLX atinge todos os públicos?
Sim. A gente tem Ferrari sendo vendida e também Uno 1.0,
por exemplo.
E o personagem do vovô ainda é
muito forte?
Sim, é muito forte. O vovô
virou celebridade. O sr. Alceu
não era ator. Ele não tem agente. É tudo direto com a OLX.
Foi descoberto no casting para
a primeira campanha que a
Ogilvy fez, quando ganhou a
concorrência, há dois anos. E, a
partir daí, ele está em tudo. Ele
está na home do nosso site e levamos ele para vários eventos.
A gente criou um personagem
sem contar a história dele, sem
ele ter nome. Ele é um personagem que está na família de todo
mundo. Todos conhecem um
vovozinho esperto, jovial.
Quando será lançada a campanha
de 2017?
No segundo semestre. O que
a gente tem feito neste primeiro

Divulgação

semestre é um repensar da marca. Contratamos em novembro
do ano passado uma consultoria
de branding, que vai ficar seis
meses trabalhando para fazer
ajustes no nosso posicionamento. Temos algumas opções de
melhoria porque a gente atingiu
um público um pouco mais B2B
também. Achamos que podemos ser um pouco mais democráticos e pegar pessoal mais
jovem, porque percebemos que
não estamos atingindo muito
esse público. Pela primeira vez,
a OLX vai se posicionar como
uma empresa que lidera movimento de economia compartilhada, economia colaborativa
do país. A gente nunca falou so-

“mesmo
quando a
gente está
muito tempo
fora da
tV, o nosso
crescimento
se mantém”

bre isso. Também vamos patrocinar todos os eventos em que
conseguir entrar, além de criar
os próprios eventos. Queremos
mostrar para as pessoas que realmente compramos essa briga.
Essa será a primeira vez que vamos fazer branding que não é
focado em ‘Anuncie na OLX’.
O objetivo é agregar mais valor à
marca?
Exato. É para poder falar o
que a gente já faz e o que é.
Porque hoje a gente está com
a sustentabilidade no armário.
A OLX é enorme nesse aspecto
e as pessoas não se dão conta.
A OLX tem um conceito mundial que chama win, win, em
que todo mundo ganha. Quem
vende, ganha dinheiro. Quem
compra, está economizando. A
comunidade ganha, porque o
dinheiro fica na comunidade. E
o planeta ganha por tudo isso. E
a OLX ganha, porque fatura em
cima disso.
Qual a representatividade do Brasil dentro da OLX?
Somos os maiores em número
de usuários, tendo meio milhão
de anúncios todos os dias e uma
média de 2 milhões de vendas
por mês. A marca OLX no mundo inteiro é da Naspers. A Schibsted, que é concorrente dela,

comprou marcas diferentes pelo
mundo. O Bom Negócio era uma
delas. No Brasil, a guerra entre
OLX e Bom Negócio estava gigante, gastavam-se mais de R$ 200
milhões cada marca por ano só
em televisão. E nenhuma marca
conquistava mais mercado. Então, as duas empresas chegaram
a um acordo para parar de brigar
(em 2014). Por isso, só no Brasil,
a OLX é uma joint venture entre
Napster e Schibsted - a marca
Bom Negócio deixou de existir. No resto do mundo, elas são
concorrentes. A OLX é uma das
maiores empresas de tecnologia
do Brasil. Este ano, devemos contratar 100 pessoas. No total, há
cerca de 500 funcionários. O planejamento de RH é chegar a 600
até o fim de 2017. Mas eu acredito que isso vai ser replanejado e
esse número será maior.

“a oLX tem
um conceito
mundiaL que
chama win,
win, em que
todo mundo
ganha. quem
Vende, ganha
dinheiro.
quem
compra, está
economizando”

A verba de marketing vai crescer?
Este ano, vamos manter a
mesma verba do ano passado.
O bacana dessa história é que,
antes, a gente precisava pedir
autorização dessa verba para o
grupo de investidores. Agora,
chegamos a um patamar de faturamento que já podemos dizer o quanto vamos gastar. Os
veículos de comunicação têm
chorado muito com a gente nesses dois últimos anos porque a

verba diminuiu. Com o fim da
concorrência entre Bom Negócio e OLX, não fazia mais sentido gastar aquele dinheiro. A
empresa cresce cada vez mais,
gastando cada vez menos, porque a gente é dono do mercado.
Então, agora a gente vai poder
dizer para o mercado: ‘ei, lembra daquela verba que estava diminuindo? Agora é provável que
ela aumente, porque a gente vai
faturar cada vez mais’.
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inspiração

ideias sob um ritmo aleatório
Diretor de criação da W3haus, o publicitário Moacyr Netto ressalta
a aleatoriedade como forma de inspiração. “Tudo que não é central,
reto, linear... Curiosidades, bobagens e lateralidades”, ele descreve
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Moacyr “Moa” Netto é diretor
de criação da W3haus
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u me inspiro pela aleatoriedade da vida. Por
tudo o que não é central, reto, linear. Curiosidades, bobagens, lateralidades. Uma vez li
que se colocarmos um macaco numa máquina
de escrever, em algum momento ele irá escrever a obra completa de Shakespeare. Chama-se
Teorema do Infinito. E, desde que eu li, esse treco não sai da minha cabeça. Pô, a gente por aí
se matando pra escrever anúncios muito piores
que qualquer trecho de Hamlet e os macacos
prontos pra nos dar uma aula, se dermos a eles
tempo suficiente. Sob esse ponto de vista, é até
bom termos prazos de criação sempre apertados na propaganda. Ao menos nos livramos da
comparação com os macacos poetas.
Comparação da qual escapamos, mas que talvez tenha enlouquecido uma outra fonte de inspiração pra mim: Van Gogh. Por ter começado a
pintar somente aos 27, o artista tentou acelerar
o tempo em busca da perfeição das cores. Era
como o macaco do teorema tentando obsessivamente comprimir o infinito dentro de sua existência para ser o Shakespeare das artes. Chegou
perto, convenhamos. Até os 37 anos, fez nada
menos que 900 quadros, uma média de dois por
semana. Mas pirou. Não sem deixar para o mundo cores que fazem qualquer olho sorrir.
Cores. Se não temos mais Van Gogh entre nós,
temos o Carnaval do Rio. Que, além dos olhos,
fazem a minha alma sorrir. Uma alma portelense, moldada por anos de frustrações e bullying
com minha mãe, que todo ano dizia que a Portela ia ganhar, e nada. Esse ano a águia voou mais
alto e eu estava lá na Sapucaí, olhando pro céu,
sorrindo pra minha mãe - que finalmente pôde
ver sua águia campeã lá de cima, do céu.
O Carnaval de fato me inspira. Ele lembra minha mãe, que lembra minha família: a minha
mulher, Beth, e minhas filhas pequenas, Nina e
Luna. Lindas, elas me fazem levantar todos os
dias com a intenção genuína de ser uma pessoa
melhor. Aliás, não só elas. As mulheres em geral
me inspiram muito. Sou fã da sensibilidade, da
inteligência e da força que elas têm demonstrado para transformar o mundo em que vivemos
em um lugar melhor. Um lugar mais justo. Um
planeta melhor para elas. E para todos nós.
Pipoca (sim, mudei de assunto do nada. Aleatoriedade, lembra?). Sério, pipoca é a coisa mais
inexplicável do mundo. Como é que uma pelotinha de milho vira um carro alegórico de amido
e fibras daquele? Cientistas dirão que é porque o
milho armazena água e quando esquenta rompe
a casca. Já os astecas diziam que são espíritos
escondidos dentro da casca do milho, que se libertam com o calor. E que essa transformação
do milho em pipoca é um fenômeno sobrenatural. Eu fico com os astecas. Tem mais mistério,
mais história. E, cá entre nós, se não fosse sobrenatural a gente já teria visto pipoca de feijão
ou de amendoim por aí. Na dúvida, tô com os
espíritos.
Que, aliás, também são uma fonte de inspiração diária pra mim. Entender o que tem além
desse plano, qual o nosso propósito, que forças
externas influem na aleatoriedade da nossa vida.
Missão, aprendizado, evolução. Como podemos
evoluir na curta passagem que temos nesse planeta? Precisamos, como sociedade, mais do que
nunca, pensar nisso. Em como fazer o bem no
período que temos por aqui. Pois, ao contrário
do macaco do teorema, não temos todo o tempo
do mundo. Melhor fazer diferente então. Melhor
pensar bem antes de apertarmos cada tecla da
máquina que escreve a história de nossas vidas.

Marcelo Horn/iStock

E

lisegagne/iStock

MOACYR NETTO
Especial para o PROPMARK

O inexplicável, Shakespeare, samba e Van Gogh
Milho vira pipoca na imagem da página ao lado, o fenômeno
“mais inexplicável do mundo” na opinião do publicitário
Moacyr Netto, o Moa. Ele também destaca como fontes de
inspiração a arte de Van Gogh, em destaque em selo postal
na imagem na parte superior; as emoções do Carnaval, mais
precisamente da Portela; e o Teorema do Infinito, envolvendo
a obra de Shakesperare que poderia ser escrita por um macaco.
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Felizes para sempre?
“Se tens medo da solidão, não teAnton
cases”.
Tchekhov

Francisco alberto Madia de souza

S

e Miguel (Miguel Krigsner) e Artur (Artur Grynbaum) repetirem o retrospecto
e o histórico de O Boticário – uma marca
legendária –, certamente serão felizes para
sempre com a antiga galerinha da Cia. Tradicional, hoje, senhores e bem-sucedidos
empresários. Noivo e noiva, ou noiva e noivo, olham na mesma direção, acreditam
nos mesmos princípios e consideram os
mesmos prazos. Vai dar certo!
No início eram cinco; hoje, seis. Conheceram-se, parte deles, nos tempos de Unilever. No chope do sábado, olhavam para
frente e viam uma aposentadoria e eventualmente um relógio de reconhecimento
no fim de 35 anos, ou 60 e poucos de idade.
Um tédio. Se fosse hoje, então, muito pior.
Todos ao redor dos 30 decidiram dar vida
ao boteco que descreviam recorrentemente entre um assunto e outro; nos bares que
frequentavam poucos anos antes da virada
do milênio.
Em 1996, nasce o Bar Original. Em poucos meses deixam o emprego, abandonam
o “by the book” da Unilever e apostam na
receita da Cia. Tradicional, fosse qual fosse
o estabelecimento: narrativa, petiscos gostosos, garçons camaradas e ambientes referenciados na releitura de clássicos.
Lugares onde sempre se voltasse e que
as pessoas não tivessem vontade de ir embora. E deu no que deu. Mais que ter uma
ótima e vencedora receita, sabiam como
colocá-la em pé. 21 anos depois, são 30 casas, oito marcas consagradas e passíveis de
multiplicação – Original, Pirajá, Pizzaria
Bráz, Bráz Trattoria, Astor, Subastor, Lanchonete da Cidade e ICI Brasserie – 1.400
funcionários e 300 mil clientes atendidos
todos os meses.
E o nascimento de uma nova casa e uma
nova marca: Bráz Elettrica, pizzas com
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massa de longa fermentação, coberturas
não convencionais, a tal da newpizza para
os “novos normais”, referenciando-se na
pizzaria’s cool da cidade de Nova York, o
Roberta’s.
Falando a Delmo Moreira, de GQ Brasil,
os sócios mais Anthony Falco, que assinará
o cardápio, explicam a 9ª marca e a casa de
número 31:
“A Elettrica tem como phocus essencial
o público mais jovem, descontraído, e com
menos dinheiro – seguindo a cara hipster
do Roberta’s. As pizzas serão assadas em
forno elétrico, da fábrica napolitana Izzo,
e levam exatos 90 segundos para ficarem
prontas. Massas adequadas para se dobrar
e comer com as mãos...”.
Isso posto, temos todos muito a comemorar. Diferentemente do que ocorreu
com muitas das marcas emblemáticas e
legendárias construídas em nosso país nas
últimas décadas, que foram compradas e
detonadas por investidores truculentos e
de olhos vermelhos, é como se Edgar, Ricardo, Sergio, Mario, Fernando e André ganhassem mais dois novos amigos.
Circunstancialmente investidores e agora sócios, mas com uma trajetória semelhante à deles, que entendem o valor inestimável que tem uma marca. Que sabem,
porque o fizeram, o que é praticar-se um
branding de excepcional qualidade. Seus
novos amigos, Miguel e Arthur. Repito, vai
dar certo.
PS. Se você pretende abrir um negócio e
ser tão bem-sucedido como os “meninos”
tenha sempre, como essência, “uma boa
história para contar”.
A tal da brand narrative... É o traço comum presente em tudo o que fizeram e em
todas as demais iniciativas que, certamente, virão.

Francisco Alberto Madia de Souza
é consultor de marketing
famadia@madiamm.com.br

DiGital

Joint venture da GDB e MediaMath
gera onboarding gratuito de dados

Metodologia permite que agências e anunciantes tenham conta corrente
com informações capazes de mirar consumidor com precisão de sniper
Divulgação

Paulo Macedo

“O sistema é
similar a uma
cOnta cOrrente
bancária, só que
Os depósitOs sãO
as infOrmações
sObre Os
cOnsumidOres.
quem fOrnece
Os dadOs sãO
as próprias
empresas. nãO
miramOs cOOkies
nessa estratégia
inOvadOra, mas
pessOas”

O

filtro de dados de CRM
(Customer
Relationship
Management), combinado às
informações demográficas dos
consumidores, evita o uso de
metralhadoras giratórias que
atiram para todos os lados e
atingem alvos indesejados,
gerando custos e sem retorno
garantido. Essa é a essência da
joint venture entre a MediaMath, gigante norte-americana de
mídia programática, e a GDB
(Global Data Bank), uma spin-off da brasileira Roix, cuja
ideia central é permitir às agências e anunciantes tiros certeiros similares aos dos snipers.
Os usuários do sistema onboarding e matching de dados
offline e online não precisam
pagar pela coleta e ativação dos
dados. O custo já está embutido
na compra de mídia.
“Estamos falando de audiência com dados, mira a laser
e certeira”, resume o executivo John De Tar, da GDB. Nos
Estados Unidos, o mercado
onboarding já movimenta US$
250 milhões por ano, mas a expectativa é de superar a marca
de US$ 1 bilhão até 2020. “O
sistema é similar a uma conta
corrente bancária, só que os
depósitos são as informações
sobre o consumidor. Quem
fornece o dado é a própria empresa. Não miramos cookies
nessa estratégia inovadora,
mas pessoas”, ele acrescenta.
Na avaliação de Mario Rubino de Azevedo, gerente regional da MidiaMath, a operação garante “uma entrega de
comunicação adequada”. Ele
diz mais: “Temos acordo com
os principais publishers nacionais. Para os nossos clientes
oferecemos brand safety, ou
seja, o anunciante pode ter a
certeza de que sua mensagem
comercial não será anexada em canais com conteúdos
inadequados. Nossos alvos

John De Tar: “melhor momento possível para se garantir a validação da audiência”

comerciais são as agências digitais, trading desks dos grandes grupos de comunicação e
os anunciantes diretos”.
Não há necessidade de “bidar”, ou participar de leilões,
para comprar mídia. Os inventários oferecidos “são premium”, nas palavras de Rubino de Azevedo. “Já estamos
trabalhando com o inventário
programático da Globo. Foram
dois anos de reuniões com o
diretor de mídias digitais Eduardo Becker até chegarmos a
uma conclusão. O cliente pode
ter certeza de que há segurança, targeting people e dados.
Uma combinação para gerar
resultados”, diz.

O casamento da MediaMath
com a GDB envolve, respectivamente, um especialista em
ativação de conteúdo e outro
com expertise na manipulação de dados. “Nós estamos
em conformidade com o ambiente legal brasileiro. Temos
um compromisso com o Cenp
(Conselho Executivo das Normas-Padrão) que está a par do
nosso modelo de negócios.
Apenas garantimos aos anunciantes um retrato preciso da
jornada do consumidor”, destaca Rubino de Azevedo.
As duas empresas vão formar o maior banco de dados
“first party” do Brasil. “Isso
quer dizer que o anunciante

fornece os dados exatos de
cada um dos clientes. O passo seguinte é o second party
data, ou seja, o retorno medido de uma ação na internet. O
ciclo se fecha com o third party, que são as interferências
probalísticas da navegação de
alguém na internet. A MediaMath e a GBD focam no first
party; esse é o nosso diferencial”, garante Sabino de Azevedo. Ele prossegue: “O plano de mídia pode vincular os
clientes reais, online e offline,
com ofertas e oportunidades
em nossa DSP (Demand Side
Platform) e ativar a compra de
mídia em minutos. Na nossa
indústria, isso é chamado de
data onboarding e é o segmento que mais está crescendo no
mercado de dados.”
John De Tar finaliza: “Se levarmos em conta o papel do
profissional de marketing no
atual cenário da publicidade
programática, estamos falando do melhor momento possível para se garantir a validação
da audiência”.
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quem fez
Cristiane Marsola cristiane@propmark.com.br
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vantagens

Para divulgar o Latam Fidelidade, a Graphene, agência do Interpublic Group 100% dedicada ao anunciante, fez uma campanha
com foco nas opções de troca do programa.
A comunicação tem filme de 30 segundos,
com três versões de 15 segundos, para web e
digital out of home, além de spot para rádio,
peças para mídia digital e e-mail marketing.

GRaPhene
Latam
Título: Você viaja do seu jeito; produto: Latam Fidelidade; criação: Eduardo Rodrigues, Diogo Pace, Rubens Cintra, Marcelo Martins, Diego Aneiros e Diogo
Martins; produtora de filme: Mandril; aprovação
do cliente: Adriana Gomes, Daniel Aguado, Yara Rojo e Tatiane Loureiro.

Doações

A Adote (Aliança Brasileira pela Doação
de Órgãos e Tecidos) quer estimular pessoas a avisarem amigos e parentes que
são doadores e, para isso, lançou a campanha Doação em Família, criada pela R/
GA. Dois filmes incentivam a entrar no
site DoacaoEmFamilia.com.br para criar
suas carteirinhas.

R/Ga São Paulo
adotE
Título: Doação em Família; produto: institucional;
criação: Mauricio Bina e Leonardo Kary; produtora de filme: R/GA Content Studio; animação: Andrea Senise, Bruno Jorri e Tiago Souza; direção de
cena: Leonardo Kary, Mauricio Bina; produtora de
áudio: Loud; aprovação do cliente: Rafael Paim.

ConheCimento

O universo do vinho é tido como complexo e,
para desmitificar todo o ritual que envolve a
escolha do produto, a nova agência de Júlio
Ribeiro, JRP, criou para o Clube Paladar um
filme que aposta no bom humor. Na peça, o
sommelier vem oferecer a bebida e o cliente
pede algo que não estoure o cartão de crédito
nem o faça parecer mão-de-vaca.

JRP
Grupo Estado E Grand Cru
Título: Jantar; produto: Clube Paladar; criação: Roberto Lautert; produtora de imagem e som: Chasing Elliott; direção/fotografia: Gabriel Kalim; locução: Emilio Carrera; aprovação do cliente: Mariana Campos Castriota, Flavio Pestana e Luciano
Kleiman.
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ConsCientização

Para chamar a atenção principalmente dos moradores
da Região Nordeste, onde a malária tem o maior número de casos no país, o Ministério da Saúde aposta em
uma campanha que destaca os problemas trazidos pela
doença, como calafrios, suor excessivo, mal-estar e dor
de cabeça. Com o mote Malária. Faça o tratamento até
o fim. Sem a doença, você vive muito melhor, a comunicação, criada pela Fields 360, convoca os pacientes a
procurarem atendimento médico, assim que tiverem os
primeiros sintomas, e seguir as prescrições até o final,
mesmo depois da melhora. A campanha contempla filme
para canais de TV aberta e segmentada, anúncios para
jornais, mensagens em carros de som, outdoor social,
além de peças para internet.

FieldS 360
ministério da saúdE
Título: Malária; produto: combate à malária; direção de criação:
Juan Sales; direção de arte: Gus Simões, Juan Sales, Rafael Lima e
Lucas Husni; redação: Cássio Guiot; produtora de vídeo: Caravela
Filmes; direção de cena: Pedro Serrano; produtora de áudio: Loop Reclame; aprovação do cliente: Juliana Vieira e Marina Morais.

solução

A f2f assina o desdobramento da campanha Tá
com tudo, da SulAmérica Seguros para o digital.
A atriz Mariana Ximenes divulga os diferenciais
dos seguros nos vídeos. Nas peças, ela questiona
se quando está de carro e quer sair para beber,
por exemplo, a pessoa liga para a mãe buscá-la.

F2F
suLamériCa sEGuros
Título: Tá com tudo - Motorista Amigo; produto: institucional; direção de arte: André Bercelli, Arthur Faiolli
e Caio Krüger; redação: Angela Destri e Julio Barros;
aprovação do cliente: Carlos Alberto Trindade, Zeca
Vieira, Luciana Froehlich, Thaisa Schnekenberg, Manuela Ventura, Eduardo Dal Ri, Mauricio Lopes, Lara Murta,
Gislaine Ribas Munhoz, Patricia Alves e Thiago Rodrigues Luciano.

Jeitinho

A primeira campanha assinada pela Ogilvy para a Printi destaca a rapidez dos serviços da gráfica online. No filme Aniversário, o pai está acompanhando futebol
no notebook, quando a mãe cobra as encomendas que ele deveria ter feito para o
aniversário do filho. Sem se levantar, ele
resolve tudo.

oGilvy BRaSil
printi
Título: Aniversário; produto: institucional; diretor de arte: Frederico Gasparian; redator: Leandro Neves; produtora de imagem: Cine Cinematográfica; diretor de cena: Clovis Mello; aprovação do cliente: Florian Hagenbuch, Mate Pencz e
Nino Palermo.
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As melhores opções
para economizar
Grandes e tradicionais anunciantes
querem publicidade que funcione
Rafael Sampaio

H

á algumas semanas, o maior anunciante do mundo, a Procter&Gamble (US$
10,4 bilhões no exercício de 2015/16), anunciou que faria significativos cortes em sua
verba publicitária, mais do que já vinha fazendo desde o ano anterior e com previsão
de chegar a US$ 2 bilhões neste período.
Alguns dias depois, foi a vez do segundo
nesse ranking dos megaclientes, a Unilever
(US$ 8,9 bi), vir a público anunciar corte entre US$ 1 bi e US$ 2 bi.
Em ambos os casos, os anúncios foram
feitos por seus CFOs, de olho no mercado
acionário e para combater duas notícias
ruins: o baixo crescimento de vendas e os
parcos resultados na aposta na ampliação
do emprego de novas plataformas de comunicação, para além das tradicionais, como a publicidade, e o grande crescimento
do uso das mídias digitais.
As notícias geradas pela imprensa nos
Estados Unidos e Europa foram tão semelhantes e as justificativas tão próximas que
se poderia tranquilamente trocar os nomes
das empresas nas matérias e ambas continuariam a ter um sentido muito parecido.
Ambos os líderes financeiros mencionaram o excesso de agências envolvidas (na
Unilever, perto de 3 mil ao redor do mundo); o espectro inadequado ou exagerado
de plataformas e mídias utilizadas; e o emprego de mídias pouco confiáveis que não
entregaram o que prometeram ou deram
um subretorno.
Indo mais a fundo, a P&G mencionou excessos em várias plataformas e uma cadeia
de provedores de mídia muito extensa e
pouco transparente. A isso se deve somar a
constatação, feita no começo deste ano pelo líder de marketing da empresa, que houve um excesso de pressão do procurement
(compras), que gerou métricas totalmente
financeiras e um padrão de remuneração
de agência ou de valor de mídia que não
permitiu a entrega do que era esperado.
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No caso da Unilever, foi destacada a criação e produção de inúmeras peças de publicidade, parte delas nunca veiculada; a busca da novidade pela novidade; e dois erros
opostos: baixa veiculação nos mercados
mais fragmentados, que impede o impacto
adequado, e saturação nos mercados mais
tradicionais, que representa evidente desperdício. Ambos os CFOs fizeram juras de
que haverá aumento de eficiência. A P&G
falou em exigir publicidade “irresistibly
superior” (irresistivelmente superior) e a
Unilever enfatizou o “foco na efetividade”.
Tirando o jargão executivo, o que esses
grandes e tradicionais anunciantes (o americano anuncia desde 1836 e o europeu,
desde 1872) realmente querem é publicidade que funcione. E analisando a fundo as
declarações de ambos fica evidente que o
problema deles é que em publicidade o barato pode sair caro.
A publicidade tem uma matemática particular, na qual não vale o que ela custa,
mas o que ela entrega. Essa é uma realidade centenária, que mostra que descontos
exagerados dos veículos e agências, tabelas
superestimadas ou problemas na “entrega”
(derivados de pequena audiência/circulação ou de informações não confiáveis) levam inexoravelmente a baixos retornos. E
aí a publicidade sai cara.
Agências que sempre cobram menos que
a concorrência ou não sabem fazer conta
ou não pretendem entregar o que vendem.
Por essa razão, no caso brasileiro, é preciso
desconfiar se uma agência cobrar fora do
padrão da legislação ou da autorregulação
do Cenp. Da mesma forma, o veículo que
faz qualquer negócio é porque está oferecendo um negócio ruim para o anunciante.
A grande verdade é que, em publicidade,
o realmente barato é o que traz mais resultados, independentemente do valor do investimento inicial. Porque, em 99,9% dos
casos, o maior retorno deriva de mensagens com maior qualidade, veiculadas em
mídias e veículos mais eficazes.

Rafael Sampaio é consultor em propaganda
rafael.sampaio@uol.com.br

beyond the line
Construa
que eles virão

AFIlustra

Há sinais de tempo bom por trás
das nuvens carregadas do momento

O

so afirmar que o sucesso da iniciativa já está
estimulando outras “aventuras” nesse campo. E é assim que funciona: “construa que
eles virão”.

Vou poupá-lo de uma narração total do filme, mas o que interessa é que, para surpresa
dos familiares e de todos, o campo atrai gente
de todos os lugares.

Estive recentemente na Disney, a convite
dos próprios gestores do parque, e conheci
melhor o megaempreendimento e sua história. Walt Disney viu num terreno pantanoso, de pouca atratividade para investidores
imobiliários, a chance de empreender o seu
sonho e dar vazão às suas ideias fantásticas
além de Hollywood. E foi assim que nasceu o
Disney Parks & Resorts, em Orlando.

Alexis Thuller PAgliArini
filme é bem antigo (1990), mas quem assistiu ao belo Campo dos Sonhos, que teve
Kevin Costner como protagonista, certamente se lembrará. Vozes vindas do milharal de
um fazendeiro americano apaixonado por
baseball o fazem construir um campo de baseball no meio do nada.

Uma viagem a Campos do Jordão, uma semana atrás, me fez recordar o filme. Explico:
eu vou a Campos com frequência e chega um
ponto que você começa resumir sua ida a um
programa gastronômico e “beberônico”.
Isso mesmo: você sente que já viu tudo e
começa a curtir muito mais os comes e bebes
e o interior das casas de Campos (principalmente quando você tem anfitriões fantásticos como os meus).
É claro que tem uma caminhada por trilhas bacanas. Tem também inescapáveis idas
ao centro (Capivari) para uma olhada geral e...
comer e beber... Mas nessa última ida a história foi diferente. Fomos conhecer uma das
mais novas atrações da cidade: o Amantikir.
Na verdade, não é tão nova assim. O parque já tem uns quatro anos de vida. São 26
jardins, com 700 espécies de plantas, espalhadas com muito bom gosto por 60 mil metros quadrados.
É uma experiência que mistura botânica
com arte e cultura. E tem jardim para todos os
tipos de gostos. Você encontra um lado lúdico, com o labirinto de plantas; o lado romântico; o lado geográfico, com os jardins japonês,
inglês, austríaco, alemão e chinês, se é que eu
me lembrei de todos os temáticos. E tem muito mais, mas não vou relatar aqui porque o
objetivo deste artigo é outro que não ser mais
um guia turístico.
Refiro-me ao lado empreendedor desses
visionários que criaram mais uma opção para
os turistas que querem algo mais do que sentir o ar da montanha e beber e comer... Por
um acaso, tive chance de conhecer alguns
dos idealizadores do empreendimento e pos-
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Não preciso dizer o que aconteceu. Aliás, já expus os números impressionantes do
complexo Disney em um artigo recente, aqui
neste espaço. Eu acho que iniciativas visionárias como essas – de proporções variadas,
mas sempre com empreendedores corajosos
por trás – servem de exemplo para os nossos
negócios. Construa que eles virão! Crie um
novo conceito que você realmente acredita e
vá fundo!
Sei que esses tempos bicudos são um tanto
quanto desanimadores, mas será que a hora de ousar não é agora? Ninguém queria as
terras pantanosas de Orlando e, por isso mesmo, Walt Disney as escolheu. Não seria viável
plantar um parque com as dimensões pretendidas na Califórnia, por exemplo. O preço da
terra seria proibitivo.
E quem foi o maluco que achou que podia
criar o maior centro de cassinos do mundo no
meio do deserto? Mas eles construíram e as
pessoas foram até eles.
Já enfatizei por aqui mais de uma vez o
potencial que esse ‘Brazilsão’ tem, mesmo
com essa sensação de terra arrasada que os
sucessivos escândalos de corrupção nos passa. Mas não penso no potencial literal, de se
empreender no universo de entretenimento e
turismo.
Penso num potencial muito mais abrangente, de um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes
e sem a ameaça de desastres climáticos. Um
país que deverá ressurgir das cinzas e voltar
para o patamar de potência emergente. Não é
um ufanismo barato. Há sinais de tempo bom
por trás das nuvens carregadas do momento.
“Construa”, que as coisas boas virão!

Alexis Thuller Pagliarini é superintendente
da Fenapro (Federação Nacional de Agências
de Propaganda)
alexis@fenapro.org.br
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Confira os escolhidos:
Categoria Criaça
~o
ANDREA SOUZA (CYBER)
CAIO MURATORE (CYBER)
EDUARDO LUBIAZI (FILM)
LUIZ PACILLO (FILM)
LARA RONCATTI (PRINT)
RAFAEL MELO (PRINT)
Categoria Media
DOUGLAS SILVEIRA
SOFIA RAUCCI
Categoria Marketer
KIMBERLY FARRELL
Categoria Atendimento
BARBARA OLIVEIRA
Categoria Planning
FILIPE L. F. GOMES
MARIANA TEIXEIRA
Regional Paraná
BRUNO TRINDADE
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Notas da Cinelândia
Cinza, suja e fria, minha praça parece
se perguntar o que fez para ser uma das
vítimas do vandalismo sem propósito
LuLa Vieira

Q

uem quiser conhecer as últimas novidades da indústria automobilística
mundial não precisa ir muito longe. Basta
ir à Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro.
Na Rua Álvaro Alvim, ao lado da Câmara
Municipal, existe um espaço reservado aos
carros dos vereadores. É uma verdadeira
mostra do que existe de mais luxuoso no
mercado. São carrões de todos os tipos, dos
mais incrementados offroads aos esportivos de sonho, passando - é claro - pelas limousines, cujo interior lembra uma cabine
de primeira classe de companhia aérea dos
países árabes. Um conselho: venha de táxi,
pois às pessoas comuns, também chamadas de contribuintes, não é dado o direito
de estacionar, as vagas são vigiadas por
uma brigada de seguranças nem sempre de
trato republicano.

Mas o sacrifício vale a pena, pois nos
Salões do Automóvel ou em revistas especializadas não é possível ver tantos
exemplares em espaço tão pequeno.
Também o visitante sentirá falta das recepcionistas lindíssimas que se veem
nos stands das feiras, mas não é politicamente correto ficar sonhando, além dos
carros, com as demonstradoras. Nesse
quesito, o estacionamento dos vereadores é mais adequado aos novos tempos:
os carros são exibidos sem a contribuição
das moças. Além dessa, a grande diferença entre uma feira de automóveis e uma
Câmara de Vereadores é que quem está à
venda nas feiras são os carros.
Por falar em Cinelândia, os poucos e desavisados leitores cá desta página sabem
que tenho o privilégio de ter escritório nesta praça histórica, uma das mais bonitas
praças do Brasil. Tal como Rubem Braga,
que olhava o mundo de sua cobertura em
Ipanema e sobre o que via de lá escreveu
algumas das mais bela crônicas da literatura brasileira, faço o mesmo, evidentemente
sem o talento de Rubem, mas com a mesma
ideia de que uma janela é o suficiente se sabemos o que ver.
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Sobre a Cinelândia, seus edifícios no
entorno e sua população, já escrevi muito.
Já disse que, além dos monumentos, três
bares históricos conhecidos pelas suas cores (o Amarelinho, o Verdinho do lado do
Amarelinho e o Verdinho do lado do Odeon) servem, durante as 24 horas do dia,
chope e tira-gostos, além de pratos da cozinha tradicional turística brasileira, incluindo a feijoada, que não escolhe o dia para
vir à mesa. Na Cinelândia, seja a hora que
for, passam homens e mulheres de ternos
e terninhos, shorts e camisetas, escarpins
e sandálias Havaianas, muitos com crachás
(os da Petrobras, tristemente escondidos)
e outros também facilmente identificáveis
pela mochila às costas e cor de camarão.
Enfim, um lugar onde todos se encontram
e, nos dias de sol, sentem a leve euforia de
perceber que estão num lugar especial. A
Cinelândia.
Pois bem, este mesmo lugar no dia 2 de
maio exibe cicatrizes das últimas guerras,
de sexta e segunda-feira. Demoliram a estação do VLT, a entrada do elevador do metrô, picharam fachadas históricas e reduziram a escombros entradas de prédios. Está
feia e triste a Cinelândia, principalmente
porque outro grevista, o sol, resolveu não
aparecer para trabalhar. Cinza, suja e fria,
minha praça parece se perguntar o que fez
para ser uma das vítimas do vandalismo
sem propósito. Sei que vozes se levantarão
para defender os pichadores e destruidores. “Sem violência, o protesto não mobiliza a sociedade” é a nova palavra de ordem,
que, juntamente com a tese de que lojistas
e banqueiros devem mesmo ter seus patrimônios danificados, pois foram erguidos
com o suor do trabalhador, pretende justificar a sanha destruidora. Quebraram alguns
vitrais do Municipal, que já não tem dinheiro nem para pagar a orquestra, arrancaram
as poucas árvores novas que teimavam em
crescer. Marcas de incêndios mancham as
pedras portuguesas do calçamento. Uma
pichação diz: “Nenhum direito a menos”.
Concordo. Principalmente o direito mais
primário de todos. O de ter uma praça para
olhar e se sentir feliz.

Lula Vieira é publicitário, diretor da
Mesa Consultoria de Comunicação,
radialista, escritor, editor e professor
lulavieira@grupomesa.com.br

prêmios
Colunistas recebe inscrições para
edição comemorativa de 50 anos

Criada em 1967, atualmente a premiação analisa e destaca os melhores
trabalhos desenvolvidos em 14 áreas diferentes da comunicação

O

Colunistas está com as
inscrições abertas para a
próxima edição. “Pioneiro nas
premiações para o mercado publicitário, o Colunistas exerce
influência decisiva no branding
das agências que recebem o reconhecimento dos jurados. Os
trabalhos distinguidos no Colunistas normalmente fazem
carreira internacional de sucesso. São 50 anos de uma história que narra a criatividade
da comunicação brasileira do
marketing, uma das melhores
do mundo”, diz Armando Ferrentini, diretor-presidente da
Editora Referência, que publica
o PROPMARK, e presidente da
Abracomp (Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing
e Propaganda).
“Estamos comemorando o
fato de que o prêmio completa 50 anos. É a consagração da
premiação mais antiga do Brasil. No mundo inteiro, um prêmio chegar a 50 anos é uma comemoração memorável. Essa
edição representa o respeito
que o mercado tem por ele”,
fala Marcio Ehrlich, coordenador nacional do Colunistas e VP
executivo da Abracomp.
Segundo Ehrlich, é importante destacar que, apesar de
existir há cinco décadas, o Colunistas foi se atualizando ao
longo dos anos. “O prêmio começou muito focado em publicidade e hoje ele analisa os trabalhos de uma grande gama de
vertentes: publicidade, conteúdo, promoção, design... Esse
acompanhamento do mercado
que o Colunistas fez é mais importante. O fato de completar
50 anos não quer dizer que ele
está envelhecido”, explica o VP.
Para se inscrever, os interessados devem acessar o site
www.colunistas.com.
Por ser uma data comemorativa, o prêmio espera ter grande
participação do mercado. “Estamos mobilizando as agências
e as produtoras para ter uma

Fotos: Alê Oliveira

Armando Ferrentini, diretor-presidente da Editora Referência, e Marcio Ehrlich, coordenador nacional do Colunistas

participação especial neste
ano. Sabemos que é um momento delicado do mercado,
em que muitos investimentos
estão cortados. Mas queremos
que os tradicionais participantes do Colunistas estejam presentes”, diz Ehrlich.
A premiação é dividida em
seis regionais: Norte-Nordeste,
Brasília, Centro-Leste, Sul, São
Paulo e Rio de Janeiro. As medalhas de ouro de todas as regionais são julgadas pelo júri
nacional e podem participar do
Colunistas Brasil.
AnúnCio
Para comunicar a abertura
das inscrições para o prêmio, a
11:21, do Rio de Janeiro, criou
uma campanha que remete ao
passado. Com a assinatura Há
50 anos premiando a boa ideia,
a ousadia e a inovação, as peças
mostram o quanto houve alteração nestas cinco décadas.
“O anúncio mostra que, mes-

“O prêmiO cOmeçOu
muitO fOcadO em
publicidade e
hOje ele analisa
Os trabalhOs de
uma grande gama
de vertentes:
publicidade,
cOnteúdO,
prOmOçãO,
design...”

mo a comunicação tendo mudado nestes 50 anos, o Colunistas continua buscando premiar
a criatividade. Usamos uma
simbologia, com megafone,
máquina de escrever, máquina
fotográfica... A comunicação
hoje é digital, mas se a comunicação mudou, o princípio básico do Colunistas, que é valorizar a boa ideia, continua firme”,
afirma Ehrlich.
A premiação, oferecida pela
Abracomp, foi criada para destacar os melhores trabalhos
publicitários sob a ótica dos jornalistas. O nome Colunistas foi
dado porque os criadores, Armando Ferrentini, Eloy Simões
e Cícero Silveira, escreviam colunas sobre publicidade.
Em 2015, o júri passou a analisar 14 áreas: Mídias Integradas, Filme, Rádio, Mídia Impressa, Mídia Exterior, Digital,
Branded Content, Mídia, Técnica, Promo e Live, Marketing
Direto, Design, RP e Inovação.
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prêMioS

Volkswagen e Almap conquistam
Melhor Comercial do Brasil do SBT

Filme Pé na porta é o vencedor na categoria nacional; Colégio Master e
agência Delantero são premiados na categoria regional, com Matrícula
Fotos: Alê Oliveira

Danúbia Paraizo

C

enas de filme de terror,
personagens do Velho
Oeste e até ninjas arrebentando portas com golpes marciais. Essas foram algumas
das referências usadas pela
AlmapBBDO no filme Pé na
porta para a Volkswagen. A
peça, criada para divulgar o
recurso easy open, que permite ao consumidor abrir o porta-malas com os pés por meio
de sensor de movimentos, ficou com o prêmio Melhor Comercial do Brasil.
A sexta edição do concurso
realizado pelo SBT avaliou 33
trabalhos finalistas com base
na opinião de 26 jurados do
mercado publicitário. Os filmes foram veiculados na emissora em 2016. Na edição do ano
passado, a Almap e a Volkswagen também venceram a competição, com o trabalho Desejos, criado para o novo Golf.
Os vencedores desta edição
foram anunciados na semana
passada, durante cerimônia
em São Paulo. Na categoria
regional, o Colégio Master, de
Fortaleza (CE), e a agência Delantero foram premiados. O
filme Matrícula garantiu a vitória.
“O Brasil tem inúmeras realidades e talentos e essa é uma
pequena chance de retribuir e
reconhecer a todos, independentemente da região. Estamos honrados de proporcionar
essa possibilidade de que o talento brasileiro em suas mais
variadas cores e formas seja
reconhecido”, ressalta Marcelo
Parada, diretor-comercial e de
marketing do SBT.
Hugo Rodrigues, presidente
da Publicis Brasil e do corpo de
jurados, destacou os atributos
necessários para um bom comercial. “Primeiro de tudo, ter
compromisso com o resultado,
seja transformando a marca
em uma paixão, trazendo uma
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José Roberto Maciel , VP do SBT; André Gola, diretor de criação da Almap; e Marcelo Parada, diretor-comercial e de marketing do SBT

“É preciso dar voz
à diversidade, mas
É muito difícil
encontrar tudo
isso em um só
comercial. o que a
gente busca aqui
É o trabalho que
une melhor esses
objetivos”

Os vencedores da categoria regional Iuri Vidal, Matheus Leitão e André Miyazaki

relação melhor com o consumidor ou gerando vendas.
Além de, claro, estar ligado a
uma abordagem criativa. Precisa ser atraente”, opina.
O executivo ressalta ainda
a importância de a propaganda seguir os dogmas de uma

sociedade que hoje reprime
velhos truques. “É preciso dar
voz à diversidade, mas é muito
difícil encontrar tudo isso em
um só comercial. O que a gente busca aqui é o trabalho que
une melhor esses objetivos”,
explica Rodrigues.

prêmiOS

One Show organiza Creative Week
e entrega os Lápis em Nova York

Danilo Boer, da BBDO NY, é o único brasileiro entre os palestrantes
do Creative Summit; ele falará sobre tecnologia, criatividade e música
Divulgação

Rita DuRigan
- Especial para o PROPMaRK
- de nova York

S

erá realizada esta semana,
entre os dias 8 e 12, em Nova York, a Creative Week, promovida pelo The One Club for
Creativity. Os momentos mais
esperados são os das cerimônias de premiação dos Lápis
de ouro, prata e bronze do The
One Show. Serão duas festas:
na próxima quarta-feira (10) e
na sexta-feira (12).
O ADC Annual Awards, focado em craft, design e inovação,
é outro prêmio que passou a
operar sob o guarda-chuva do
One Club, e terá a festa de sua
96ª edição realizada nesta segunda-feira (8), no Artbeam do
Chelsea, em Manhattan.
São esperados mais de 2 mil
participantes entre profissionais, artistas e estudantes de
mais de 25 países. Além da
premiação, são realizadas palestras, workshops, debates,
apresentação de portfólios e
eventos para o networking.
A premiação do One Show
desta quarta-feira (10) será
para as categorias Branded
Entertainment, Design, Direct, Print & Outdoor, PR e
Responsive
Environments,
além das duas novas categorias: Moving Image Craft, que
reconhece habilidades especiais nos conteúdos de marca
e nos comerciais, e Cultural
Driver Award, criado para
ressaltar ideias e práticas influentes com impacto na cultura pop, indo além do design
e da publicidade.
O mestre de cerimônias
será o ator, rapper e produtor Daveed Diggs, vencedor
do Tony e do Grammy Award
2016 por sua atuação como
Thomas Jefferson e Marquis
de Lafayette no aclamado musical Hamilton.
Na próxima sexta-feira (12),
noite de encerramento, o The

Danilo Boer se apresenta no evento ao lado de Jennifer Frommer, da Columbia Records

One Show entregará os prêmios de Cross-Platform, Film,
Intellectual Property, Interactive, Mobile, Radio, Social Influencer (nova categoria focada nas parcerias entre marcas
e influenciadores digitais),
Social Media e UX/UI, assim
como os prêmios especiais
de Agency, Network, Holding
e Client of the Year e o Best
Show.
A apresentação da noite ficará a cargo da atriz e comediante Jessica Williams, que
atua no famoso programa
norte-americano The Daily
Show. As duas cerimônias serão realizadas no Cipriani Wall
Street, de Nova York.

São eSperadoS
maiS de 2 mil
participanteS,
de maiS de 25
paíSeS. além
da premiação,
São realizadaS
paleStraS,
workShopS,
debateS,
apreSentação
de portfólioS
e eventoS

Nesta segunda-feira (8), o
Google vai sediar o Educator
Summit, durante todo o dia,
com profissionais discutindo
como ensinar e inspirar estudantes a terem sucesso na
indústria. O foco será como
atrair o futuro consumidor.
Creative Summit 2017
Esta é a segunda vez que o
One Clube realiza o Creative
Summit na Creative Week de
Nova York. Sob o tema Engaging Tomorrow’s Audience,
terá líderes da indústria da
publicidade e anunciante de
todo o mundo falando sobre
os caminhos e inovações para
atingir os Millennials e a Geração Z.
Danilo Boer, diretor-executivo de criação da BBDO de
Nova York, é o único brasileiro
entre os palestrantes do Creative Summit, que ocorre na
próxima quinta-feira (11).
O criativo se apresentará
juntamente com a executiva
da Columbia Records, Jennifer Frommer, na palestra The
intersection between Technology x Creativity x Music.
“Existe uma verdadeira batalha por atenção nas mídias
sociais, a indústria de entretenimento está se fundindo
com a da propaganda, e todos
estamos evoluindo juntos, tentando criar algo que as pessoas
queiram participar,” antecipou
Boer, acrescentando: “Atualmente, promover uma música
ou um artista precisa do mesmo
nível de criatividade e inovação
do que uma grande marca”.
Entre os palestrantes estão
ainda Nick Law, vice chairman
e global CCO da R/GA; Kay Hsu,
global lead - Instagram Facebook Creative Shop; Ted Royer,
CCO da Droga5 NY; Rob Reilly,
global creative chairman da
McCann Worldgroup; Uwe
Ellinghaus, global CMO da Cadillac e Christine Cattano, Global Head of VR da Framestore.
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Cannes
“Pretendo julgar
com olhar crítico
e muita isenção”

Divulgação

R

oberto Coelho, sócio da premiada Satelite
Audio, é o jurado brasileiro da categoria
Film Craft no Cannes Lions 2017, dedicada a
avaliar a intrincada combinação de talentos
que constroem um bom filme. Ele tem o olhar de
quem trabalha ativamente para somar grandiosidade
à versão final de filmes publicitários. Como jurado,
pretende buscar a excelência, com isenção e sem
perder a crítica de quem conhece cada etapa da
produção de um grande trabalho audiovisual.
Confira a seguir os principais trechos da entrevista
que ele concedeu ao PROPMARK.

Claudia Penteado
Cannes Lions
Pra mim o Cannes Lions é
o festival de publicidade mais
importante e renomado do
mundo, e é uma alegria e uma
honra participar como jurado
de um festival tão icônico como
este. Este será o sétimo ano em
que o visitarei e há nove anos
consecutivos a Satelite Audio é
premiada nele, contabilizando
mais de 16 leões.
o Convite
Acredito que tenha sido convidado devido à performance
da Satelite nesses anos todos.
A produtora acumula mais de
100 prêmios internacionais e,
em 2015, foi a produtora de áudio mais premiada do mundo,
conquistando, entre outros, o
Grand Prix de Film em Cannes
e o Grand Clio de Audio. Recebi a notícia por meio do Flavio
Pestana, do Estadão, representante do festival no Brasil, e me
senti muito feliz e honrado de
poder representar o país.
FiLm CraFt
É uma categoria muito importante, pois premia as qualidades
técnicas de um filme publicitário, como direção, edição e trilha sonora, entre outras coisas.
O meu olhar é de muito respeito, pois sei o trabalho que dá se
esmerar em qualquer uma das
subcategorias a serem julgadas.
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eu, jurado
Minha experiência em júri
vem do Clube de Criação,
onde fui jurado da categoria
Trilha Sonora, e procuro ser o
mais imparcial possível. Pretendo julgar com olhar crítico e isenção. Acredito que o
principal critério seja a busca
pela excelência em cada uma
das subcategorias, além do
conhecimento das técnicas.
Olhar isento é não deixar se
contaminar por algo que não
esteja sendo julgado, como,
por exemplo, estar julgando o
casting e não gostar da música
do filme. Isso não pode atrapalhar meu julgamento pois são
subcategorias distintas apesar
de estarem no mesmo filme.
Exige muito preparo, pois são
muitas as artes que serão julgadas e temos de conhecer
bem as peculiaridades de cada
uma. Devorar muitos livros
específicos sobre cada uma,
assistir muitos filmes clássicos para entender as técnicas
e entender o vocabulário de
cada uma delas são algumas
das maneiras de se preparar.
BrasiL
No ano retrasado, o Brasil
foi muito bem nessa categoria.
O filme 100, feito pela F/Nazca Saatchi&Saatchi para Leica, dirigido por Jones & Tino,
que tivemos o prazer de fazer
o áudio, ganhou cinco Leões
em Film Craft, incluindo um

Roberto Coelho, jurado de Film Craft: “Um Leão é algo que valoriza todo um trabalho”

“É uma categoria
muito importante,
pois premia
as qualidades
tÉcnicas de um
filme publicitário,
como direção,
edição e trilha
sonora, entre
outras coisas”
de prata inédito por sua trilha.
Ganhamos também um inédito Leão de Ouro de Música
Adaptada, pela trilha do filme
Everyone is gay para o Festival
Mix Brasil. Do ano passado,
vale destacar a peça que foi
Grand Prix, o filme de Under
Armour com o Michael Phelps.
Perfeito em todos os sentidos,
mereceu o Grand Prix.
PuBLiCidade
Meu encanto vem da vontade de fazer arranjos de cordas e
sopros, e vi na publicidade um
lugar onde poderia ter acesso
a isso. Além disso, gosto da diversidade de um dia fazer uma
música orquestral, no outro
um punk-rock e, no outro, uma
música brasileira, ou seja, não
ficar preso a um estilo só.
músiCa
Música envolve ritmo, con-

traste, imaginação, beleza, simetria e tantos outros adjetivos
comuns às outras subcategorias.
Não podemos pensar em edição,
por exemplo, sem associá-la ao
ritmo. Assim como uma boa direção depende muito do áudio,
também acredito que o estudo
da música, que é uma arte, ajuda a ter um olhar mais delicado
para as outras artes envolvidas
em um filme.
Leão
Um Leão em Cannes é algo
que valoriza todo um trabalho,
seja ele das produtoras e/ou
das agências que se esforçaram
para recebê-lo. É a consequência de uma ideia que foi bem
executada e reconhecida mundialmente por isso.
Prêmios
Os prêmios em geral também são uma forma de valorização da ideia e da maneira que
essa ideia foi colocada em prática por um grupo de pessoas,
envolvendo agências, clientes
e produtoras.
Futuro
Acredito que o festival de
Cannes poderia caminhar para o
uso de novas tecnologias, como
a realidade virtual, por exemplo, e, de repente, beber um
pouco de outros festivais, como
o SXSW, que tem uma grade de
shows e um circuito de filmes
paralelos que são muito legais.

CANNES

“Outdoor é uma categoria
cada vez mais sem fronteiras”

J

urado em Cannes pela
primeira vez, Bruno
Prosperi vai representar o
Brasil este ano no júri de
Outdoor Lions, categoria que
para ele aceita vários formatos de
ideias. “Do simples pôster estático
às ideias mais complexas, como
a que ganhou GP ano passado
(Brewtroleum), tudo é outdoor”,
destaca o diretor-executivo de
criação da AlmapBBDO. Sobre o
trabalho de julgamento, o criativo
acredita que dentro do júri “é
melhor ouvir mais do que falar
e defender apenas as peças que
considerar boas e pertinentes”.
Confira a seguir os principais
trechos da entrevista que ele
concedeu ao PROPMARK.

Alê Oliveira

Bruno Prosperi: “historicamente, o Brasil vai muito bem nessa categoria”

KELLY DORES
SEM FRONTEIRAS
Já participei como jurado em alguns festivais internacionais, mas essa é a primeira
vez que irei julgar em Cannes. Confesso que
deu um friozinho na barriga, mas, ao mesmo tempo, uma enorme alegria de poder
fazer parte. Fiquei feliz demais em ser escolhido como jurado em Outdoor, uma categoria que aceita vários formatos de ideias e,
portanto, sem fronteiras.
CRITÉRIOS
Ainda não recebemos uma carta formal
do presidente do júri. Na minha opinião, o
foco sempre é a ideia. Aquela que faz você
ter inveja de não ter feito. Isso que faz a
diferença. Outros pontos serão o craft e a
execução, que obviamente também são importantíssimos de se levar em consideração.
Olhar a qualidade da execução e a experiência do consumidor coloca qualquer boa
ideia em outro patamar. Não vai adiantar ser
uma ideia muito boa, se ela não for maravilhosamente bem realizada.
TECNOLOGIA
Como disse anteriormente, Outdoor é
uma categoria cada vez mais sem fronteiras.
Do simples pôster estático às ideias mais
complexas, como a que ganhou GP ano passado (Brewtroleum), tudo é Outdoor. O uso
de tecnologia aprimorou muito essa catego-

“Na miNha opiNião, o
foco sempre é a ideia.
aquela que faz você ter
iNveja de Não ter feito.
isso que faz a difereNça.
outros poNtos serão o
craft e a execução, que
obviameNte também são
importaNtíssimos de se
levar em coNsideração”

ria. Mas, claro, tecnologia a serviço da ideia.
Caso contrário, ela ficará obsoleta em pouco
tempo. Este meio vem permitindo pensar
completamente diferente, interagindo com
os consumidores de maneiras inovadoras.
Portanto, surpreender é a palavra-chave.
NOVIDADES
Eu espero ser surpreendido. Cannes é
mundialmente reconhecido como a excelência criativa em comunicação. Sempre apresenta ao mundo as novidades na
publicidade mundial. Todo ano eu fico
ansioso para conhecer as ideias que vão
brilhar no festival. Para qualquer profissional de criação, é um grande estímulo,

que serve de combustível pelo resto do
ano. E este ano especialmente, como jurado, vou ter a chance de me aprofundar
ainda mais.
PREPARATIVOS
Temos um mês pela frente para estudar.
Como venho julgando alguns outros festivais internacionais, isso já ajuda bastante.
Apesar de Cannes ser a “estreia” de muitos
trabalhos nas premiações. Como jurado de
Outdoor, vou passar cinco dias trancado
com outras pessoas, a maioria nova no meu
convívio. Por isso acredito que é melhor ouvir mais do que falar e defender apenas as
peças que considerar boas e pertinentes. É
importante conhecer a peça que você vai
defender.
RELEVANTE
Acho que todos os países, de um modo
geral, já entenderam que o meio outdoor,
a forma mais antiga de se comunicar, vem
ganhando espaço no campo das ideias que
engajam e surpreendem. Historicamente, o
Brasil vai muito bem nessa categoria. Não
só pelo volume de inscrições, mas pela qualidade criativa. Sabemos muito bem contar
histórias e surpreender através dos cases ou
de uma simples peça estática. Não me preocupo muito com a quantidade de Leões que
o Brasil ganhou no passado ou vai ganhar. O
importante é o que ficará registrado. O que
de fato é relevante, pertinente e faz bem
para nossa imagem.
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Young Lions revela os 13 jovens que
vão representar o Brasil no festival
Projeto, que é organizado pelo Estadão, em parceria com a Editora
Referência, tem coordenação do publicitário Emmanuel Publio Dias
Alisson Fernández

M

uita ansiedade, alegria e
nervosismo marcaram a
revelação dos escolhidos que
farão parte do Young Lions
Brazil 2017. O anúncio, que foi
feito no último dia 3, no espaço
Olga 17, em São Paulo, reuniu
os participantes e os representantes do projeto, que é realizado pela Editora Referência
(que edita o PROPMARK), com
o apoio do jornal O Estado de
S.Paulo (representante oficial
do Cannes Lions no Brasil),
que conta há mais de 20 anos
com a coordenação do publicitário Emmanuel Publio Dias.
“Tivemos mais de 300 inscritos para 13 selecionados. A
qualidade dos profissionais
é alta. Ser selecionado pelo
Young Lions é mais do que a
porta de entrada para jovens
criativos. É ser reconhecido
pelo mercado como uma pessoa que se destaca”, afirma Publio Dias.
O projeto, que é realizado no
Brasil desde 1992, já revelou
mais de 400 profissionais brasileiros, entre eles Marcos Medeiros e André Kassu, da CP+B;
Arício Fortes, da DM9; e Luiz
Sanches e Ricardo Chester, da
AlmapBBDO.
Com a casa cheia, a pergunta

era a mesma: Quem seriam os
sortudos que vão para o Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions?
Na categoria Criação, que
este ano incorporou os trabalhos de Cyber, Film, Print
e Design, foram escolhidas
três duplas: Lara Roncatti,
da F/Nazca, e Rafael Melo, da
Wieden+Kennedy, para Print;
Eduardo Lubiazi, da The Youth, e Luiz Pacillo, da CP+B
Brasil, para Film; Andrea Souza e Caio Muratore, ambos da
AKQA, para Cyber. A área de
Design não terá nenhum representante.
Já em Atendimento, Barbara Oliveira, da agência Africa,
foi a candidata selecionada.
Em Mídia, Douglas Silveira, da
Wieden + Kennedy, e Sophia
Raucci, da Africa, foram os
escolhidos. Filipe Leonardos
França Gomes e Mariana Teixeira, ambos da Y&R, foram os
selecionados na categoria Planejamento.
Na categoria Anunciante,
Kimberly Farrell, do Google
Brasil, foi a escolhida. E na categoria Regional, Bruno Trindade, da Master Comunicação,
é quem vai representar o estado do Paraná. A área de PR
também não terá representantes este ano.

Kimberly Farrell, do Google Brasil, foi selecionada na categoria Anunciante
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Fotos: Alê Oliveira

Publio Dias (segundo da esquerda para direita) recebe os representantes do projeto

Barbara Oliveira, da agência Africa, foi a escolhida na categoria Atendimento

A dupla Sophia Raucci e Douglas Silveira representará o país em Media

Rafael Melo e Lara Roncatti serão a dupla de criação na categoria Print

Luiz Pacillo e Eduardo Lubiazi vão representar o Brasil em Film

Andrea Souza e Caio Muratore, da AKQA, estarão em Cyber

Em Planejamento, Felipe Gomes e Mariana Teixeira foram os escolhidos

Mais do que rádio,
mais do que FM.

Rádio Eldorado
A RÁDIO DOS MELHORES OUVINTES

107,3

FM

r a e m p. c o m . b r

“Mais do que ouvir, é uma rádio para
você amar, curtir e se identificar.
As melhores músicas, muito jazz,
blues, rock, pop, MPB, sempre com
uma programação de qualidade.
Ouça em 107,3 FM ou se preferir
leve a rádio Eldorado para onde
você quiser com o nosso aplicativo
e no site territorioeldorado.com.br.
Descubra porque esta é a rádio dos
melhores ouvintes. A rádio Eldorado
dá ouvidos ao seu estilo.”

FAÇA DOWNLOAD DO APP
NO SEU SMARTPHONE:
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mArcAs
Antarctica quer gerar corrente do
bem com projeto Boteco Coisa Boa

Ação começa com lançamento do curta-metragem No Boteco, criado
pela AlmapBBDO, e contempla movimento coordenado pela BFerraz
Divulgação

Claudia PeNteado

A

Os atores Thiago Martins, Rafael Portugal e Douglas Silva estão no elenco do curta-metragem No Boteco

42 8 de maio de 2017 - jornal propmark

cerveja Antarctica consolida seu foco no
conceito Coisa Boa Gera Coisa Boa, no Rio
de Janeiro, com o lançamento de seu primeiro
curta-metragem, No Boteco, criado pela AlmapBBDO e dirigido pela 02. O filme é, na realidade, a pedra fundamental do projeto Boteco
Coisa Boa, que envolve 150 bares cariocas.
Entre os dias 11 e 28 de maio, um verdadeiro movimento para fazer o bem acontecer
reunirá bares em diferentes bairros da cidade.
Cada um deles disponibilizará no cardápio um
combo especial intitulado Petisco Coisa Boa
+ Boa Gelada. Parte da receita do combo será
destinada a um projeto de capacitação de pessoas que não têm um ofício por meio de cursos
para a formação de garços em parceria com o
Senac-RJ.
O movimento Boteco Coisa Boa tem criação
e coordenação da agência BFerraz.
No curta recém-lançado, o personagem
Marcelão, interpretado por Rafael Portugal,
transforma a própria vida ao criar um bolinho
de peixe que funciona como um catalisador de
coisas boas, tornando-se o início de uma verdadeira corrente do bem.
O enredo de No Boteco sairá do canal da
marca no YouTube e ganhará vida própria. O
Bar da Dulce, cenário da história, estará aberto ao público e venderá o bolinho original do
curta, acompanhado da Boa Gelada, claro. O
espaço, que fica localizado no berço do samba
carioca, a Pedra do Sal, promete virar mais um
ponto de encontro oficial dos moradores, vizinhos e amigos a ser descoberto no entorno da
revitalizada Praça Mauá.
Bruna Buás, diretora de marketing da Antarctica, diz que a marca tem uma história de
amor com o Rio de Janeiro, seu maior mercado. “A marca é apaixonada pelos cariocas
e acreditamos que eles são muito suscetíveis
quando estimulados a boas atitudes. Nos valemos do entretenimento para iniciar esse movimento do bem”, conta a executiva.
O movimento foi lançado com as webséries
No Gogó e Na Lata, lançadas em setembro de
2016 e janeiro deste ano, respectivamente.
Ambas continham histórias inspiradoras dentro da temática do bem, e lançaram os personagens agora vistos no curta-metragem.
O conceito central Coisa Boa Gera Coisa
Boa ficará presente na comunicação da marca durante todo este ano. O curta No Boteco é,
de certa forma, um teste, como alternativa ao
formato semanal das webséries e o trailer será
veiculado em cinemas. O próprio curta entrará
na grade da rede de canais Telecine, da Globosat.

marcas

Oracle usa música para evidenciar
ferramentas de big data e analytics
Produtor Dudu Borges utiliza recursos tecnológicos da companhia para
recriar hit da dupla Bruninho e Davi com o cantor colombiano Maluma
Divulgação

ghts dos fãs nas redes sociais”,
afirma Carmela Borst, VP de
marketing da Oracle América
Latina.
Para a campanha, os artistas
utilizaram suas redes sociais
para incentivar fãs a compartilhar seus ritmos, melodias e
instrumentos favoritos. A partir
de ferramentas da Oracle, Borges colheu insights do público.
O pocket show com o trabalho final dos artistas foi transmitido no Facebook live da
Oracle para os fãs, na semana
passada. Ainda este mês, a empresa vai divulgar também o videoclipe oficial do projeto.

Danúbia Paraizo

C

omo a tecnologia pode contribuir de forma disruptiva
com negócios de todos os tamanhos e segmentos? A Oracle
elegeu a plataforma de música
para evidenciar suas aplicações
de big data, analytics e social
listening.
Com a campanha #ItsYourTime, a empresa, em parceria com
a agência Momentum, convidou o produtor musical Dudu
Borges para recriar um hit da
dupla Bruninho e Davi com o
cantor colombiano Maluma.
“O desafio era utilizar insi-

Carmela Borst, VP de marketing da Oracle: “desafio era utilizar insights dos fãs”

REVISTAS
SEGMENTADAS
REVISTAS CUSTOMIZADAS
CATÁLOGOS
ANUÁRIOS
LIVROS ILUSTRADOS
LIVROS DIDÁTICOS
JORNAIS TABLOIDES

TIRAGENS
CURTAS

Rua François Coty, 228 • Cambuci
São Paulo • CEP 01524-030

Consulte-nos para orçamento:

www.referenciagraﬁca.com.br

ALTA
QUALIDADE
DE CORES

TEL. 11

ENTREGA
RÁPIDA

2065 0766

orcamento@referenciagraﬁca.com.br
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MARKETING BEST GRAND PRIX
30 ANOS SÓ PARA VENCEDORES
Entre todas as empresas vencedoras e que assinam os mais de 800 cases de comprovado e emblemático sucesso, premiadas pelo
MARKETING BEST, a ABRAMARK - Academia Brasileira de Marketing elegeu, como finalistas, as 108 que mais vêm contribuindo
para a construção de um marketing brasileiro, moderno, ético e de excepcional qualidade.
O grande júri, composto pelos acadêmicos da ABRAMARK, avalizará as empresas vencedoras.
Empresas Finalistas
Accenture
Africa
AlmapBBDO
Alpargatas
Alphaville Urbanismo
Apex
Arcelormittal Brasil
Artplan
Audi do Brasil
Avianca
Avon
Banco de Eventos
Banco do Brasil
Banco Original
Banco Pan
Barilla
Bob’s
Boticário
Bradesco
Brasilcap
C&C
Caixa
Carrefour
Cervejaria Petrópolis
Coca-Cola
Coelho da Fonseca
Copagaz
CPFL
Credicard
CSU
Danúbio
Diageo
DM9DDB
Dona Benta
Dove
DPZ&T
Duke Energy
Edenred

Grande Júri, formado pelos
Acadêmicos da Abramark:
Editora Abril
Elemidia
Elma Chips
ESPM
ESPN
Fenapro
Ferrero Rocher
Fiat
Fischer América
Folha De S. Paulo
Ford
Fox International
Gafisa
Globosat
Gol
Grupo Pão de Açúcar
Grupo Positivo
Grupo Silvio Santos
Hospital Santa Paula
Ipiranga
Itaú
JBS
Jequiti Cosméticos
Johnnie Walker
Kiss FM
Latam
Lew´Lara\TBWA
LG
Madame Valentine
Man Latin America
Master Comunicação
Mastercard
Morya
Musickeria
Nestlé
Nova S/B
Ogilvy
Petrobras

Petronas
Polenghi
Reckitt Benckiser
Rede Globo
Rede Vanguarda
Redecard
Repsol
Sabesp
Sadia + BRF
Sanofi
Santander
SBT
Seara
Shell
Shopping SP Market
Sodexo
SporTV
SulAmérica
Sundown Motos
The Group Comunicação
The Walt Disney
Tim
TV Bahia
Ultragaz
Unilever
Unimed
Vigor
Vivo
Volkswagen
WMcCann
Y&R
Zero Hora

Agostinho Gaspar
Alberto Saraiva
Alex Periscinoto
Alexandre Costa
Álvaro Coelho da Fonseca
Amália Sina
Antonio Jacinto Matias
Armando Ferrentini
Carlos Augusto Montenegro
Chieko Aoki
Cristiana Arcangeli
Eduardo Souza Aranha
Einhart Jacome da Paz
Élcio Anibal de Lucca
Francisco Alberto Madia de Souza
Francisco Gracioso
Gilmar Pinto Caldeira
Guilherme Paulus
Ivan F. Zurita
João Appolinário
João de Simoni
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho
José Estevão Cocco
José Victor Oliva
Lincoln Seragini
Luiz Antonio Cury Galebe
Luiz Carlos Burti
Luiza Helena Trajano
Marcelo Cherto
Marcos Henrique Nogueira Cobra
Miguel Krigsner
Milton Mira de Assumpção Filho
Nizan Guanaes
Paulo Sérgio Kakinoff
Pedro Cabral
Peter Rodenbeck
Regis Dubrule
Viviane Senna
Walter Zagari

RaeMP

Mais informações: (11) 3065-6466
ou contato@marketingbest.com.br

mídia
Gazeta do Povo altera modelo
de receita e valoriza assinaturas

Com investimento de R$ 23 mi em tecnologia, jornal paranaense adota
conceito mobile first para mudar paradigma da produção jornalística
Divulgação

ças não só no formato, mas
também nos conteúdos publicados. “Os jornalistas ganharam ferramentas para produzir
não só textos, mas fotos, vídeos e lives, além de poder sair da
redação e voltar para rua, perto
de onde as coisas acontecem”.
O projeto faz um caminho
inverso na sua concepção tecnológica. Ser mobile first significa que a plataforma é criada
para a navegação mobile e se
adapta ao desktop. Essas mudanças já estão valendo desde
o dia 1º de maio.

mariana zirondi

D

epois de 98 anos se sustentando como um produto impresso, a Gazeta do Povo
rompeu os laços com as páginas standard para se tornar um
jornal digital. O título paranaense do GRPCOM (Grupo Paranaense de Comunicação) investiu R$ 23 milhões em tecnologia para mudar o paradigma
em sua produção jornalística.
A partir do dia 1º de junho,
a publicação de notícias será
totalmente realizada nas plataformas móveis. Para essa transformação, explica Guilherme
Pereira, presidente do GRPCOM, o grupo adotou o conceito mobile first e num modelo
econômico baseado em assinaturas, não mais em publicidade. “Antes, 70% da receita
vinha da publicidade e 30%
da assinatura. Invertemos isso
com base em pesquisas que fizemos sobre o subscriptions
first. A proporção de pessoas,
no mundo, dispostas a pagar
por notícia ainda é pequena.
No entanto, se nós conseguirmos que 3% dos paranaenses
(aproximadamente 300 mil
pessoas) assinem, já conseguimos viabilizar o novo formato”, explica Pereira.
O inventário do site estará
focado, principalmente, em
branded content e em mídia
programática. A Gazeta do
Povo é o quinto maior jornal do
Brasil, segundo o ComScore.
O crescimento, afirma Pereira,
foi de 90% nos últimos dois
anos. Ainda existe, entretanto, a possibilidade de avançar
dentro do Paraná, por se tratar
de uma publicação muito forte
em Curitiba e com menor penetração em outras cidades do
estado. “Nós acreditamos que é
preciso ter excelência de conteúdo e de tecnologia para fazer a
digitalização. O papel se tornou
secundário porque queríamos
ver o futuro. Além disso, esta-
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Guilherme Pereira: “É preciso ter excelência de conteúdo e de tecnologia”

mos usando a geolocalização
para personalizar a entrega de
conteúdo”, esclarece o executivo do GRPCOM.
A transição de um jornal tradicional tem sido realizada com
algumas estratégias. Os assinantes estão sendo informados
das mudanças e migrando seus
contratos para a versão digital,
que inclui uma edição semanal impressa aos sábados com
assuntos aprofundados, além
das revistas mensais Haus e
Bom Gourmet. “Uma colunista foi convidada para responder, pessoalmente, às dúvidas
enviadas pelos leitores. Além
disso, estamos dando um curso
gratuito para os leitores mais
velhos que desejam se digitalizar. Queremos promover a inclusão social e digital com esse
novo projeto”, explica Pereira.
À frente do projeto editorial,
o diretor de redação Leonardo
Mendes Jr. destaca as mudan-

“A proporção de
pessoAs, no mundo,
dispostAs A pAgAr
por notíciA AindA
é pequenA. no
entAnto, se nós
conseguirmos
que 3% dos
pArAnAenses
Assinem, já
conseguimos
viAbilizAr o
novo formAto”

jornalismo imPresso
Mônica Rodrigues Costa,
professora da Faap, analisa essas mudanças ressaltando que,
independentemente da crise
do jornalismo impresso, é preciso que esse formato continue
existindo.
“A solução que daremos
para isso ainda não foi encontrada, mas a sociedade precisa
trabalhar para manter as duas
formas, impressa e digital. Essa
discussão precisa ser feita porque seria perder um gênero e
um formato jornalístico”, explica Mônica.
A vida digital não tem volta,
no entanto é necessário focar
na credibilidade do conteúdo.
“Essa mesma juventude que
faz o digital ter força precisa
encontrar um destino para o
jornal impresso, porque é respeito por uma indústria que
precisa manter jornalistas no
mercado de trabalho”, afirma a
professora.
A mobilidade do jornalismo,
segundo Mônica, precisa ser
completa. “A mobilidade tem
de ser realizada de fato, não só
na plataforma, mas na atitude
do jornalista. A eficiência da
publicação móvel dá maior liberdade à imprensa e oferece
mais conteúdo aos leitores, que
não passa mais pelo gatekeeping por falta de espaço, por
exemplo”.

Mídia

Cinemall e
RBTV lançam
T-commerce
Tecnologia permite compra
de produtos exibidos e
usados nos programas
por meio de tela interativa
Claudia Penteado

A

Cinemall apresenta ao mercado brasileiro a plataforma e a tecnologia que
possibilitam a aquisição de produtos em
tempo real enquanto o espectador assiste a filmes, seriados e programas de TV. A
novidade, lançada após três anos e meio
de pesquisa e desenvolvimento do grupo
CinemallTec, pode criar um novo canal de
receita financeira para as emissoras, serviços de streaming, empresas de e-commerce
e produtores de conteúdo independentes. O
primeiro canal brasileiro a usar a tecnologia
é a RBTV (Rede Brasil de Televisão).
Inicialmente a companhia ativará seu
serviço na versão mobile e desktop, permitindo que o usuário, por meio de uma tela
interativa, acesse produtos exibidos e utilizados durante os programas integrados com
a tecnologia Cinemall. Funciona assim: com
um ícone Cinemall localizado no canto esquerdo da tela, o espectador pode adquirir
qualquer produto exibido, desde itens eletrônicos, figurino dos apresentadores e entrevistados, objetos de cena e vários outros.
Após efetuar o login para continuar a compra, toda a transação é realizada na plataforma Cinemall, sem que o usuário precise
sair do canal ou do conteúdo que está assistindo. A logística fica a cargo das empresas
de e-commerce e dos parceiros da Cinemall.
“Existe hoje uma demanda de consumidores que estão ávidos por novas experiências e facilidades que permitam ao espectador fazer parte desse novo mundo, não só
com acesso aos conteúdos desejados em
tempo real, mas também como novas oportunidades de maximizar sua experiência
multiplataforma. Por outro lado, as emissoras estão à procura de oportunidades para
atender aos interesses dos espectadores e
maximizar sua receita fornecendo novas
oportunidades de marketing para as marcas
e produtos, sem prejudicar a experiência de
entretenimento do mercado consumidor”,
explica Anselmo Martini, vice-presidente
de marketing global do grupo CinemallTec.
O advento da TV digital no Brasil e o
constante desenvolvimento de novas tec-

Divulgação

Com o uso de uma tela interativa, espectador poderá fazer compra de produto exibido na TV

nologias ligadas ao entretenimento também contribuem para o desenvolvimento
do mercado de T-commerce (ou comércio
televisivo). “Quando a TV digital foi anunciada, muito se especulou sobre o assunto,
porém não havia previsão de ser implementada. Agora a tecnologia é lançada no Brasil ao mesmo tempo em que o sinal analógico é oficialmente desligado e oferece ao
mercado um novo recurso de consumo. A

TV digital conta com muitos recursos, que
permitem uma maior interatividade, e precisamos explorá-los, sendo o T-commerce
uma delas, uma tecnologia que une grandes
mercados, como entretenimento, digital e
outras áreas a serem integradas em curto
prazo”, diz Martini.
Com a inserção inicial em plataformas
web, a Cinemall pretende expandir em breve para aplicativos, OTT e Smart TVs.
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supercenas
Marcello Queiroz mqueiroz@propmark.com.br

Gabriel Nóbrega, da Vetor Zero, no centro, apoiado nos teclados, com integrantes da Silibrina: Gileno Foinquinos (guitarra), Ricardinho Paraíso (baixo), Matheus Prado (percussão), Natan Oliveira (trom

OUÇA O RAIO DA SILIBRINA
A origem da palavra “silibrina”, além de muito interessante, é literalmente divertida. Autêntica onomatopeia de “Sealed beam”, o tipo de
lâmpada de faróis de carro, ela surgiu no Nordeste inicialmente para
identificar algo ou alguém cheio de energia como o “raio da silibrina”.
Também remete a uma comemoração antecipada das festas juninas
em 31 de maio. É ainda o nome da banda de jazz do diretor de cena Gabriel Nóbrega, sócio da Vetor Zero. A banda lançou no último dia 6 seu
primeiro álbum, O Raio, com show no Jazz dos Fundos, em São Paulo.
Ainda neste mês está agendada uma nova apresentação do septeto, no
próximo dia 20, no Bar Raiz, também em Sampa. O Raio está disponível
no iTunes, Spotify e outras plataformas digitais. Filho do multiartista
pernambucano Antonio Nóbrega, Gabriel é pianista desde os 11 anos.
Ele conta que desde criança, quando morava em Recife, a sonoridade de
“silibrina” o acompanha.
NOVA CONFIGURAÇÃO
A Recheio Digital, agência de conteúdo das sócias Bianca Lombardi e
Daniela Cucchiarelli, em São Paulo, modificou sua estrutura física para
gerar novas áreas de negócios. Salas de trabalhos individuais deram espaço a uma área de coworking onde estão os escritórios da produtora
Rosa Flamingo, que trabalha com a cantora Tiê, da banda As Bahias e a
Cozinha Mineira, da assessoria de comunicação Tropi.Press e da Manada
Produção Inteligente. A agência também tem um Pátio Cultural.
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Daniela Cucchiarelli, Shirlei Vieira, Assucena Assucena, Bianca Lombardi, Raquel Virgínia, Tiê e Na

Bruno di Torino/Divulgação
Silvia Machado/Divulgação

Profissionais da Salve Tribal Worldwide e da Alice Filmes durante filmagens de comercial para o Dia das Mães da marca Anacapri

MÃES COM ANACAPRI
A diversidade dos calçados femininos Anacapri se destaca na
campanha da marca criada pela SalveTribal Worldwide para o Dia
das Mães. O filme, com direção de Marcio e Lorenzo Scavone, da
Alice Filmes, mostra também os vários perfis de mães – da que
cuida de plantas, de animais, de meninos ou meninas. O comercial traz o slogan Descomplica. Na ficha técnica do trabalho, a direção de criação é assinada por James Scavone, Ricardo Schreiner,
Cássio Moron e Fabio Saboya, com os heads de criação Aldo Fabrini e Cesar Coscelli. A criação é de André Kovadloff e Francine
Bittencourt.
BRASILEIRO É CPO DA GREY LATAM
Alvaro Pacheco Jr. assumiu semana passada o cargo de CPO (Chief
Profit Officer) da Grey Latin America. Ele foi VP financeiro do Grupo Newcomm nos últimos oito anos, atuando nas operações da
Y&R, VML e Red Fuse, Wunderman, Ação e da própria Grey. A rede
Grey na América Latina está em 13 países, com mais de mil profissionais. Pacheco continuará trabalhando em São Paulo.
MÚSICA EM AUDIOFILME
O álbum Modo Avião, de Lucas Santtana, está sendo lançado pelo
Natura Musical com formato de audiofilme. A faixa que dá título
ao trabalho tem particpação do Quarteto de Cordas da Dinamarca.

mpete), Wagner Barbosa (sax) e Jabes Felipe (bateria)
Betânia Dutra/Divulgação

athalia Birkholz, na Recheio Digital

O TOMBO DA UNITED
Depois do vídeo com a violenta retirada de um passageiro da aeronave, 42% de dois mil americanos dizem que a reputação da United Airlines é “ruim” ou “muito ruim”, segundo a Harris Poll. No
fim do ano passado, tais atributos registravam 7%.
Edu Pimenta/Divulgação

FACEBOOK
O lucro da empresa chegou
a US$ 3,06 bilhões no
primeiro trimestre deste
ano em relação ao mesmo
período de 2016. É um
aumento de 73,6%.
O número de usuários
chegou a 1,94 bilhão
TROCA DE MARCAS
Com prioridade às mais
baratas, ela foi feita por
42% da população brasileira
em 2016, segundo dados de
uma pesquisa da Nielsen
CELULARES DA CHINA
Com preços mais acessíveis,
marcas como Huawei,
Oppo e Vivo já têm 22,4%
do share global do setor,
segundo o jornal Valor
Econômico
IPHONE
Ele registrou significativa
queda de vendas no último
trimestre: 50,8 milhões de
unidades, diante de 61,2
milhões no mesmo período
de 2016
BRANDED CONTENT
Oito em cada dez
consumidores esquecem
conteúdo patrocinado por
marcas três dias após o
contato com a informação,
segundo estudo da Prezi,
no Reino Unido
BANNERS
Estudo da Metrics, no
mercado britânico, sugere
que as marcas estariam
desperdiçando £ 750
milhões por ano com
publicidade não visualizada
em plataformas online

Lucas Santtana, que está lançando neste mês, pelo Natura Musical, o álbum Modo Avião: música conta com audiofilme
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tudo pela
audiência
Claudia Penteado

O

ranking em destaque no PROPMARK desta semana é o retrato de um fenômeno
que o chief brand officer da Procter & Gamble,
Marc Pritchard, apelidou de “esquizofrenia
digital”, em sua palestra recente na conferência anual de líderes do IAB, e reproduzida na
última revista do Cenp. O ranking da Zenith
demonstra que apenas dois grandes grupos
de comunicação – Alphabet (leia-se Google)
e Facebook – concentram 20% de todos os
investimentos globais em publicidade. Esses
dois players abocanham mais de 60% dos investimentos em mídia digital realizados por
anunciantes do mundo inteiro.

tes estejam pressionados por resultados,
as agências façam promessas tantas vezes
por medo de perdê-los e os veículos digitais
ofereçam inundações de cliques e visualizações para provar sua potência. Não há
“mágica” unindo consumidores e marcas,
mas, sim, construção, cuidado e certa arte
em combinar pontos de contato entre eles.
É uma cadeia de conexões que, apenas
quando combinadas, muito bem planejadas, monitoradas e construídas, funciona.
E depende, também, da própria marca –
que precisa oferecer algo de valoroso, que
possa ser traduzido numa mensagem que
faça sentido para as pessoas, que as faça
acreditar nela, neste mundo em que acreditar em qualquer coisa se tornou algo bastante original.

A crescente concentração destoa de tudo
aquilo que o digital representa: liberdade,
escolha, diversidade, inventividade, novas
possibilidades. E reflete o desespero de muitos anunciantes
que, no lugar de diversificarem
A mágicA
seus investimentos, ampliando
que une
as possibilidades de construir
consumidores
suas marcas se valendo daquilo
que cada mídia tem de interese mArcAs
sante e único, concentram suas
depende de
verbas. E são menos criativos.

construção

Nas palavras de Pritchard:
Esses investimentos não estão trazendo os
resultados esperados e nossas marcas estão
vivendo crescimento modesto, apesar do
alto volume empregado e das promessas
feitas por agências e veículos digitais”.

Essa aposta concentrada de fichas lembra a ingenuidade (ou desespero) de um jogador num cassino, que parece saber onde
a roleta vai parar porque alguém lhe assoprou ao ouvido, num sonho. E já mostrou
seus resultados: é uma farsa.
E não é uma farsa porque o digital não
seja uma mídia eficiente. É uma farsa porque não há milagre quando se fala em
construir marcas. Não importa o quanto os
profissionais de marketing dos anuncian-
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Portanto, o que fica claro a
partir da tal “caixa-preta” da internet é que a sua venda como
mídia salvadora da pátria mais
eficiente – e mais barata – a fez
crescer de maneira destrambelhada, sob falsas premissas,
neste mundo de crise e verbas
escassas atrás do santo graal da
comunicação.

A crendice revela sua face. Não há santo
graal. Pritchard fez seu mea culpa, alegando que “aceitou uma variedade de métricas
vindas de muitas partes e não muito confiáveis, não insistiu com vigor na eliminação
das fraudes e, com isso, ajudou a situação
a chegar onde está.” Se ele, o maior anunciante do mundo, confessa ter cometido esses erros, imagine o restante...
A crise ética atinge a todos, e não se trata de um caso com vilões e vítimas. Todos
estão implicados e precisam refletir sobre
o valor daquilo que fazem e oferecem para
o mundo. E, principalmente, os lugares
que desejam ocupar nessa imensa cadeia
interdependente que faz a indústria das
marcas.

CONHEÇA AS MARCAS QUE
CONQUISTAM SEUS CONSUMIDORES

Pesquisa exclusiva que premia as marcas
com maior engajamento e envolvimento
emocional com os consumidores
em 30 categorias de mercado, em
parceria com a Troiano Branding.
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