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TiMbeRlANd RefORçA
susTeNTAbilidAde

ANAlisTAs AvAliAM
cibeRATAques

fcb bRAsil AcRediTA
que O piOR já pAssOu

O executivo Peter
Von Unger conta que
a marca se preocupa
com sustentabilidade,
componente que sempre esteve no seu DNA,
mas hoje também
com estilo. pág. 20

Compartilhar dados
em nuvens e aplicativos de mensagem
podem colocar agências em risco. Ghassan
Dreibi, da Cisco, alerta
para vulnerabilidades
no mercado. pág. 42

Agência investe
na postura We Are
Makers e tem boas expectativas neste ano.
Para Pedro Cruz, 2017
será positivo porque
reflete mudanças implementadas. pág. 37

Mercado
questiona
método de
concorrência

Profissionais de agências acreditam que modelo
usado hoje é ultrapassado e sugerem que um
novo formato seja discutido e adotado. pág. 14
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editorial

despertar

Q

uem teve a oportunidade de conviver ou assistir às memoráveis palestras de Alex Periscinoto há de se lembrar de uma história que era uma
das suas preferidas. Um sujeito possuía, à beira de uma grande rodovia
americana, uma dessas barracas onde se vende quase de tudo.
Graças a ela, conseguiu casar e ter filhos, o mais velho já crescido e enviado
à cidade grande para prestar vestibular em economia.
Na volta, em meio a uma grande recessão nos Estados Unidos, aconselhou
o pai a reduzir a barraca, pois tinha ouvido de alguns professores que a
crise iria piorar.
O comerciante, sujeito de pouca instrução, mas de grande boa-fé, admitiu
que o filho tinha razão, pois, segundo ele, era na cidade grande que as coisas aconteciam primeiro.
Cortou, então, a seção de miscelânea da barraca, ficando apenas com as de
sanduíches, frutas e refrescos. Suas vendas caíram, pois a barraca retirada
era responsável por cerca de 10% do seu faturamento.
O filho, em férias, apressou-se em rememorar o que havia trazido da cidade
grande: a crise havia finalmente chegado na beira daquela estrada.

Armando Ferrentini
aferrentini@editorareferencia.com.br

foram em sua maioria desbaratadas e o país volta a crescer em busca de
melhores dias. É chegado o momento de acreditarmos nisso, ainda que
com restrições ao atual governo. O que ocorre é que as forças vivas da nação estão deixando para trás uma letargia provocada por muitos fatores
ruins, mas estes também estão se reduzindo.
Fica para o leitor a conclusão sobre o comportamento daquele comerciante
da estrada americana: mesmo sendo seu filho, deu ouvidos totais a um jovem ainda despreparado, recém-saído daquele pedaço de chão em direção
à cidade grande, onde de tudo se fala, com destaque para os derrotistas,
que na grande maioria das vezes preferem reforçar as tintas mais escuras
do pensamento.
Ainda há muito o que ser feito para o Brasil considerar-se salvo.
Mas, se não começarmos já, ficará mais distante a retomada.
Tudo depende de nós. Muito pouco depende dos ingênuos como o filho do
comerciante da estória do Alex, que, pensando estar fazendo um bem para
o pai, contribuiu de forma decisiva para destruí-lo.
***

Voltando para a sua faculdade, prosseguiu ouvindo deste ou daquele mestre e até mesmo de colegas alunos cujos pais possuíam negócios na cidade
grande, que o governo era um fracasso e a crise aumentaria de tamanho.

Como se dizia no passado, disco de palmas para a APP de Campinas (SP),
pela campanha que está veiculando em emissoras da região, valorizando a
propaganda como arma de incremento dos negócios.

No primeiro feriado após regressar às aulas, apressou-se em visitar o pai
e contou-lhe o que estava ouvindo. Crédulo, o pai refletiu: “Se meu filho
está dizendo isso, é porque é verdade. Vou cortar a barraca de frutas”. E assim fez e viu seu movimento diminuir ainda mais. As frutas representavam
30% do negócio. À noite, ao fechar o caixa, tecia loas ao seu garoto: “Ainda
bem que ele está na faculdade. Graças a ele, estou me safando da crise”.

Essa campanha comemora os 40 anos da entidade em Campinas, tendo
sido vencedora em um concurso publicitário criado por estudantes de comunicação, na categoria Novos Talentos 2016.

Volta o moço às aulas e ouve mais notícias ruins: o índice de desemprego
não parava de aumentar, os jornais que chegam à sala de leitura da faculdade estavam pessimistas e seus mestres prosseguiam apontando para o pior.
Repete-se a ladainha: o estudante apressa-se em visitar o pai no fim de semana que havia chegado e dá-lhe as más notícias.
O comerciante de beira de estrada, vendo no filho um verdadeiro amigo,
resolve cortar a barraca de refrescos, passando a vender somente sanduíches e oferecendo água natural aos fregueses, tirada de uma grande barrica
que ele enchia durante a noite em sua casa, atrás da barraca.
O movimento caiu mais ainda, pois os sucos representavam outros 30%
do seu negócio. Sem que o filho precisasse voltar em outro feriadão com
novas más notícias, ele mesmo sentiu que já não tinha mais recursos para
comprar matéria-prima para os sanduíches e limitou a disponibilidade dos
mesmos a dois ou três recheios bastante populares, sem se dar conta que
naquela época quem possuísse automóvel e viajasse pelas estradas dos Estados Unidos tinha um padrão de vida melhor.
Quando o filho voltou à barraca para o início de novas férias escolares, desesperou-se com o ônibus se aproximando do local onde estava a barraca
do pai: não havia mais barraca. Só a casa dos pais e seus irmãos pequenos,
com vidros quebrados e grama do jardim no entorno muito maltratada.
Esbaforido, adentrou e viu o pai e a mãe desolados diante da TV, com o
jornal da hora do almoço (que não havia naquela casa) anunciando dias
melhores para todo o país.
O pai se levantou, abraçou o filho e agradeceu: “Ainda bem que você entrou
na faculdade e voltava sempre para me avisar da crise. Não fosse por você
nem este casebre teríamos”.
Esta é uma história que não pode se repetir no Brasil. Temos de acreditar
o contrário, livrando-nos dos maus conselheiros: o Brasil está invadindo a
retomada econômica, embora lentamente por enquanto.
Em nossa visão, o processo será acelerado no começo de agosto, que marca
o verdadeiro início do segundo semestre entre nós, em termos econômicos. E o segundo semestre, historicamente no Brasil, é melhor que o primeiro em termos de negócios.
Sim, é verdade que passamos todos por maus momentos. As diversas quadrilhas de políticos e seus colaboradores, dentre estes muitos empresários,

Três vídeos formam o seu conjunto, invadindo também as redes sociais.
Neles se fala de Olivetto e Epstein, como símbolos de quem acredita nas
suas ideias.
A propaganda da propaganda é sempre um esforço a se festejar, em mercados que muito necessitam do marketing e suas principais ferramentas.
***
Já está circulando a edição deste mês da Revista Propaganda, a mais antiga
publicação brasileira em plena atividade, modernizada nesta edição com
um novo formato, nova paginação e utilizando novo papel na capa e no
miolo, que valorizam sobremaneira o conteúdo editorial.
Matéria interna desta edição do PROPMARK dá o devido crédito ao design
Marcello Barbusci, autor do projeto, merecendo registro à equipe interna
da Propaganda, que nele acreditou e colaborou para que o produto final
chegasse ao ponto desejado.
Dentre os muitos diretores e profissionais que dentro da Referência participaram do trabalho, destaque para o diretor gráfico Tiago Ferrentini, o diretor de redação Pedro Yves e sua editora-assistente Suzi Cavalari, o editor
de fotografia Alê Oliveira e o diretor de arte Anilton Rodrigues Marques.
Um destaque especial para a equipe do comercial da revista, a diretora Mel
Floriano e a gerente Monserrat Miró, pelo esforço em prol de bem-sucedida
venda de espaço da edição.
***
A Editora Primeira Pessoa lançou o livro Mauricio – A história que não está
no gibi, contando toda a carreira profissional de Mauricio de Sousa, que
praticamente tem o tempo da sua vida.
O texto final da obra é de Luis Colombini e a divulgação está sendo feita por
Efraim Kapulski.
Como hoje não teremos Frases logo abaixo do editorial, vão aqui duas do
criativo Mauricio de Sousa: “Eu nunca desisti dos meus sonhos” e, no livro, “Tudo que está na minha biografia é verdade, aconteceu mesmo, ou
eu acho que aconteceu”.
***
O Editorial desta edição é uma homenagem a Hugo Rodrigues, presidente
da Publicis Brasil, que, ao assumir a direção dessa importante agência em
nosso país, valorizou de forma acentuada o profissional de criação brasileiro.
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Desde a juventude, Flavio Pinheiro, da Musickeria, recorre aos sons para prazer pessoal e trabalho.
Com Sergio Mendes, Rogério Flausino e Baby (foto) fez Se Ligaê para o Bradesco. pág. 24
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conexões

a publicidade. Tive a honra de trabalhar com você.”
Marcelo Zetune
“Nizan reinventando a publicidade.
Você é demais.”
Regiane Ivanski
“A vida nāo está fácil para ninguém!”
Maurici Laruccia
“Paulo Roberto Pepe, ação de relações públicas a exemplo do que
sempre discutimos.”
Igor Archipovas

Facebook
Post: Transmissão ao vivo - 17 de
julho de 2017
“Gostei muito do vídeo da entrevista
com a Ana Couto. Parabéns, PROPMARK.”
Antonio Gelfusa Junior
“Gostei do formato, analisando a edição da semana! Parabéns!”
Bruno Guerra
Post: Marcando seus três anos no
Brasil, a Uber estreou nesta semana sua primeira campanha em TV
na América Latina.
“Muito top o comercial!”
Ellen Cristine
Post: Quem encerra veiculação de
revista impressa
“Amiga Nathalia Gomes, venha sofrer
comigo.”
Nanci Paiva
Post: Novo artigo da jornalista
Claudia Penteado no ar.
“Mais do que se apropriar de causas,
como muitas marcas têm feito, acho
que você está certa quando fala que
marcas devem buscar propósito.
No caso da indústria farmacêutica,
por exemplo, como Eurofarma, deviam se preocupar principalmente
em melhorar a qualidade de seus
produtos e em vendê-los a preços
mais realistas para melhorar a vida
das pessoas. O produto em questão
é uma porcaria e custa mais do que
seu concorrente.”
Renata Gervatauskas
Post: Para os que não se convencerem com os argumentos racionais, Nizan encerra o vídeo com
irreverência e bom humor com
motivos “incontestáveis”.
“Fantástico. Nizan, você não só se
reinventou como publicitário, mas
reinventa também, e principalmente,
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Post: “As pessoas que entraram na era digital, nascidas num
mundo analógico, com lógica
midiática linear, têm mais dificuldades de perceber isto. Mas
saem na rua e dão com a testa na
placa, pois estão respondendo o
Whats- App.”
“Parabéns! Texto é para se ler e reler.”
Ranieli Canova Franco
Twitter
Tweet: Women in Marketing
Awards agora é global
“Estamos profundamente honrados
em tê-la como jurada #wiimawards2017”
@WomeninMarketin
Tweet: Criador e Criatura: Celso
Alfieri e Aline Riscado para Itaipava
“Saudades do verão... vem, verão!”
@bruno_silveira
Disqus (comentários no site de 15
a 21 de julho)
Post: Banco do Brasil adota novo
brand persona nas redes sociais
“Parabéns, equipe Isobar!”
Cicera Helena Pereira Cabral
Post: Molico lança projeto de
branded content Humanidade
em mim
“Assisti a um único episódio que me
tocou profundamente. Dar e ter novas oportunidades nos humaniza.”
Celinha Mingatto
Post: Grey assina primeira campanha para a Avianca
“Muito bom o vídeo. Particularmente
sou usuário da Avianca e só voo por
outra por questão de horário e preço.”
Antonio Freire
Errata
Na nota Desconto, da coluna Supercenas (edição 2654), a produção da nova campanha do Extra
foi atribuída à Sentimental, mas,
na verdade, o trabalho foi feito pela Cine.

úLTImA HoRA
concoRRÊncIA
A rede Walmart ainda
não definiu as finalistas
da sua concorrência para
contratação de agência de
publicidade. O anunciante
vai extinguir as marcas Bom
Preço (Região Nordeste) e Big
(Sul), que serão absorvidas
pela marca Walmart. Estão
na disputa oito agências,
entre as quais, DM9,
EnergyBBDO, Lew’Lara\
TBWA, WMcCann, Ogilvy,
David, Paim e Talent.
As apresentações serão
a partir do próximo dia 2.
seDe
Allan Barros vai inaugurar
sede operacional da Pullse
nesta semana, em São Paulo.
A agência, que atende,
entre outras contas, a rede
Ricardo Eletro, passa a
integrar o Grupo Artplan.

DoRInHo

DIGITAL
A Petrobras abriu dois
processos licitatórios,
um para criação,
desenvolvimento e
manutenção de ambientes
digitais e outro para gestão de
conteúdos em canais sociais.
As duas concorrências
serão do tipo melhor preço.
O detalhamento dos critérios
está disponível no site http://
www.petrobras.com.br/
licitacao-digital. O prazo para
apresentação das propostas
digitais vai até o próximo dia
2. Já quem quiser participar
da disputa para gestão de
conteúdos tem até dia 15.
InsIGHTs
A ABA promove nesta terçafeira (25) o Cannes Insights
2017. José Papa Neto, CEO do
Cannes Lios, fará a abertura
do evento.

O que você
projeta para
o futuro da
sua carreira?

pós e mba
INSCREVA-SE | espm.br/pos-sp

Aproveite o desconto de 50% na matrícula

ÚLTIMOS DIAS
DE INSCRIÇÃO

prêmios
Com as áreas reformuladas, Fiap
volta a ser realizado na Argentina

Nesta segunda-feira (24), os executivos do festival recebem, na Cine,
representantes do mercado brasileiro para apresentar as mudanças

A

s novidades do Fiap (Festival Ibero Americano de
la Publicidad) serão apresentadas, nesta segunda-feira (24),
pelo CEO do novo festival, Rodrigo Figueroa Reyes, e pelo
chairman do evento, Daniel
Marcet, na Cine, em São Paulo,
com a presença de representantes do mercado publicitário.
Depois de três edições na Cidade do México, o festival retorna a Buenos Aires, na Argentina. O Fiap será realizado de 3
a 6 de setembro. As inscrições
estarão abertas até 15 de agosto.
A premiação foi reformulada e agora privilegia as ideias,
independentemente das categorias em que estão. O festival
divulgou 38 nomes de profissionais que vão compor os júris
da competição nas quatro áreas: Formatos, Inovação, Anúncios e Produção.
Três brasileiros estão entre
os jurados do Fiap 2017. Luiz
Sanches, da AlmapBBDO, será o
presidente da área de Anúncios.
Em Formatos, o país será representado por Patricia Weiss, da
BCMA, e em Produção, por Michel Tikhomiroff, da Mixer.
A área de Formatos será presidida por Risto Mejide, da Aftershare, da Espanha. Produção
fica sob o comando de Simón
Bross, da mexicana GarciaBross. O presidente de Inovação é Guibert Englebienne, da
Globant Latam. Em Formatos,
serão contemplados os cases
que usam o entretenimento
para fazer as marcas crescerem.
Em Inovação, vão se destacar
trabalhos que saem dos formatos tradicionais. Em produção,
entram as peças que se destacam nas categorias técnicas.
Além dos GPs e dos Sóis de
Ouro, Prata e Bronze concedidos em cada categoria, a premiação ainda oferece o Grand
Slam, a quem tem um Ouro
em cada disciplina, e nomeia
também Agência, Produtora,
Anunciante, Rede e Agência Independente do Ano.
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Alê Oliveira

Luiz Sanches, sócio e diretor-geral de criação da AlmapBBDO, será o presidente da área de Anúncios
Divulgação

Patrícia Weiss, da BCMA, está no júri de Formatos

Divulgação

Michel Tikhomiroff, da Mixer, representa o Brasil em Produção

Projeto: Juliana Pippi / CASACOR Florianópolis 2016 | Foto: Marco Antonio

SÃO PAULO
FOCO NO ESSENCIAL
É JUNTAR GRANDES
PARCEIROS PARA
CRIAR RESULTADOS
INESQUECÍVEIS.
• 103

profissionais em 69 ambientes
• + de 100 mil visitantes
• 15% de crescimento de público pagante
• 180 marcas envolvidas
• + de R$ 40 milhões em mídia espontânea
• Cerca de 2 mil inserções na mídia
• 160 eventos dentro da mostra
Agradecemos a todos os profissionais, patrocinadores e fornecedores que participaram

da 31˚ edição da CASACOR São Paulo e fizeram desse evento um grande sucesso.
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HOTEL OFICIAL
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conSuMo
Estudo do Vagalume mostra que
música tem poder de ajudar pessoas

wundervisuals/iStock

Pesquisa
All about Music
tem objetivo de
entender melhor
o uso brasileiro
CristiAne MArsolA

A
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AS MArcAS E AS MúSicAS
Bebidas não alcóolicas
43% - Coca-Cola
14% - Red Bull
7% - Guaraná Antarctica
5% - TNT
4% - Pepsi Cola

Cervejas
22% - Heineken
17% - Skol
17% - Budweiser
5% - Brahma
3% - Itaipava

O celular é o dispositivo mais usado pelos brasileiros para ouvir músicas

Bebidas destiladas
19% - Smirnoff
15% - Absolut
10% - Jack Daniel’s
6% - Ciroc
6% - Johnny Walker Black Label

roupas e acessórios
25% - Ray-Ban
10% - Hollister
9% - Lacoste
8% - Oakley
4% - Diesel

Esportivas
29% - Adidas
25% - Nike
10% - Converse
10% - Vans
4% - Puma

Eletroeletrônicos
53% - Apple
15% - Samsung
15% - Sony
4% - Motorola
2% - LG

Automóveis
13% - BMW
10% - Volkswagen
7% - Audi
7% - Mercedes-Benz
6% - Hyundai

Fonte: Vagalume

plataforma Vagalume fez
uma pesquisa para entender melhor o papel da música
na vida dos brasileiros. “O que
me chama a atenção é esse lado
de encarar a música como um
apoio. Ela ajuda as pessoas. É
um poder dela que acho muito
interessante”, conta Angélica
Okamoto, diretora de marketing do Vagalume.
O estudo All About Music
mostrou que o momento em
que as pessoas estão ouvindo
música tem caráter positivo.
“As marcas podem se apoderar
deste momento em que a música está presente. A música traz
sentimentos bons imediatamente. No campo do branding,
tem muita coisa a ser explorado”, afirma a executiva.
A pesquisa mostrou que 59%
dos entrevistados costumam
comprar algo ligado a artistas/
bandas. “Não é apenas uma camiseta do artista, mas os acessórios que são usados por eles,
como óculos, bijuterias e até
produtos com a marca do artista”, explica.
Outra questão verificada
com o estudo foi quais as marcas tinham maior relação com
a música (veja tabela ao lado).
“Quando vemos o conjunto geral, as marcas que se destacam
são as que fizeram algum trabalho envolvido com a música.
Mostra uma certa efetividade
das marcas que vão por esse caminho”, diz Angélica.
O resultado do estudo All
About Music vai ajudar a marca a ter insights sobre como
inserir os anunciantes de forma eficiente na plataforma e a
respeito de novos produtos. “A
gente tem uma preocupação
com a entrega para o anuncian-

te e mantemos o usuário em
primeiro lugar. Não queremos
ser intrusivos. O nosso serviço
de streaming, o Vagalume.fm, é
gratuito e temos uma inserção a
cada hora”, diz a executiva.
Um dos resultados mostrados pela pesquisa é que 60%
das pessoas preferem um serviço de streaming gratuito com
propaganda a um serviço sem
anúncio, mas cobrado. “Isso
mostra que nosso modelo de
negócio está no caminho certo”, completa Angélica.
O envolvimento do brasileiro
com a música foi comprovado
pelo estudo. “A música está no
dia a dia de todo mundo. Quando a gente pedia às pessoas
para falar de seu dia, todo mundo falava que a rotina era dura,
corrida, mas todos ouvem muita música”, fala a executiva. De
acordo com a pesquisa, homens
ouvem, em média, seis horas
de música por dia e as mulheres, sete horas por dia.
O momento que os brasileiros
mais ouvem música é quando estão se locomovendo (64%). Em
segundo lugar, fica a dedicação
exclusiva à música (52%). Enquanto estão estudando (43%),

“As mArcAs que
se destAcAm são
As que fizerAm
Algum trAbAlho
envolvido
com A músicA”
trabalhando (32%) e jogando
videogame (25%) também têm
destaque. O celular é o dispositivo mais usado para ouvir música
(83%), seguido pelo computador
(76%), TV (41%), rádio (40%),
caixinha de som (38%), tablet
(13%) e aparelho de som (6%).
O All About Music foi realizado pelo Vagalume e o instituto
de pesquisa Catapani Associados. Foram ouvidos oito grupos
de debates, com homens e mulheres de 15 a 35 anos, das classes A, B e C, além de realizadas
pesquisas de campo, quatro
pesquisas em profundidade
e pesquisa quantitativa com
3.025 respondentes. Vagalume
tem 2,5 milhões de execuções
de música por dia e alcança 40
milhões de pessoas por mês.

Mercado
Fórum de Marketing homenageia
o presidente da Publicis Brasil

Hugo Rodrigues recebe reconhecimento por seu desempenho na 8ª
edição do evento, que será realizado entre 18 e 20 de agosto, no Guarujá

H

ugo Rodrigues, CEO da
Publicis, foi eleito por duas vezes consecutivas um dos
cinco publicitários mais admirados pelos clientes, de acordo
com o Agency Scope, entrou
para o Top 3 CEOs da Creativepool, rede social voltada para
a indústria criativa global, e
ainda foi eleito um dos profissionais mais influentes do
Brasil pela revista GQ. Hugo
Rodrigues consegue ganhar
qualificações, prêmios e honrarias ao mesmo tempo que comanda a Publicis Brasil, onde é
presidente há dois anos. É por
estas e outras características
que ele foi escolhido como um
dos homenageados do 8º Fórum de Marketing Empresarial,
promovido pelo Grupo Lide e
Editora Referência (que edita o
PROPMARK e as revistas Propaganda e Marketing).
No primeiro semestre de
2017, Rodrigues comemora os
três Leões conquistados no
Cannes Lions com o case The
Cliché, criado para Heineken.
A agência, inclusive, vai bem
e ocupa a segunda posição no
ranking das maiores agências
do país. Pesquisador, o executivo gosta de estudar o comportamento do consumidor e acha
que o anunciante quer e precisa
de retorno rápido. Esse posicionamento, inclusive, está em
sintonia com o tema do fórum
neste ano, que é Em busca de
novos modelos.
“O mercado publicitário é
sempre um reflexo da sociedade. Para conversar com o público, as marcas precisam entender as questões que o afligem,
as suas necessidades e os seus
desejos. Uma prova de como a
publicidade está conectada a
esses anseios e preocupações
é a sua constante aproximação
das causas sociais. Não basta
mais vender um produto, é preciso levantar uma bandeira. E,
mais do que levantar uma bandeira, é preciso de fato ser um
instrumento transformador em
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Hugo Rodrigues, presidente da Publicis Brasil: “O mercado publicitário é sempre um reflexo da sociedade”

prol de um mundo mais justo.
É nesse ponto que nos encontramos agora: precisamos cada
vez mais de campanhas que ultrapassem o discurso e façam
uma diferença real na vida das
pessoas”, comenta Rodrigues.
Romper fronteiras e rasgar
rótulos tem sido, para o publicitário, o grande desafio dos profissionais ao longo dos anos. De
acordo com ele, a grande ideia
não é exclusividade da criação,
mas pode vir de qualquer departamento, do consumidor,
de parceiros. “A criatividade
segue como o coração do negócio, mas precisa vir atrelada

a resultados. Os melhores profissionais de publicidade, independentemente de suas áreas
de atuação, são aqueles que entendem que o foco é o cliente”,
explica.
Ao lado de Dalton Pastore, da
ESPM, e Eduardo Fischer, da Fischer, Rodrigues receberá durante o evento homenagens por sua
contribuição ao mercado. Pessoalmente, ele acredita que todo
publicitário deve atender bem
os clientes e gerar resultados.
“O reconhecimento dos nossos
pares deve ser sempre consequência desse trabalho. Agora,
quando conseguimos ter as duas

coisas juntas, a sensação é realmente muito boa, apaziguadora
até. É uma sensação de dever
cumprido, equivalente a ter ‘sucesso de público e crítica’”.
Para o futuro, Rodrigues quer
continuar trabalhando, com
amor e dedicação. “Peço a Deus
saúde e humildade para seguir
estudando, aprendendo e me
desenvolvendo para encarar os
infinitos desafios desse novo
mundo, porque o futuro não
costuma dar muita importância
para o que passou”, completa.
O fórum será realizado entre os
dias 18 e 20 de agosto no Sofitel
Jequitimar, no Guarujá.

Marcello Barbusci
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mercAdo

Atual metodologia de concorrência
gera questionamento das agências
Polêmico e vasto, assunto ainda é evitado por anunciantes; publicitários
propõem que sejam desenvolvidos modelos e processos mais justos
Fotos: Divulgação

Claudia Penteado

E

xiste um fenômeno corriqueiro no mundo da propaganda
denominado
“concorrência”.
Deixando de lado o complexo
mundo das concorrências públicas, numa disputa comum, privada, em geral uma empresa interessada em contratar os serviços de uma agência de propaganda convida algumas para participar de um processo de seleção.
Tudo ocorre como se já houvesse
uma parceria entre elas – com a
desvantagem do distanciamento
e a falta de intimidade: a empresa passa um briefing e aguarda
que as agências candidatas apresentem propostas, muitas vezes
campanhas já bastante adiantadas. São as chamadas concorrências especulativas.
Especulação é, no dicionário,
o mesmo que “análise sem fundamentos empíricos e baseada
no raciocínio abstrato”. É sinônimo de pressuposição. Concorrências ocupam em geral um
naco bastante generoso do budget das agências: os investimentos podem chegar a R$ 500 mil
em um só processo. É coisa séria,
importante. Participar é do jogo:
muitas vezes a única maneira de
crescer, ingressar em novos segmentos de mercado, se tornar
mais conhecido. Quase toda semana há notícias sobre concorrências. Agências “ganhando”
concorrências – enquanto tantas
outras “perdem”: muitas vezes
três, quatro ou até mais que estavam “na disputa”. Em um país
que testa sua ética e põe no fogo
seus valores, não custa mergulhar nesse imenso caldeirão que
tanta energia ocupa de profissionais dedicados a construir marcas e a ajudar empresas a obter
lucro no mundo real – bem longe
do universo especulativo.
Curiosamente, quem promove
concorrências prefere, em geral,
não falar sobre o tema. Dezenas
de anunciantes foram procurados, mas, educadamente, declinaram do convite de conversar
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Mario D’Andrea: “O que se vê é uma grande mistura e uma seleção sem muito critério”

sobre o assunto. A ABA (Associação Brasileira de Anunciantes)
também preferiu não falar, afirmando, por meio de sua assessoria, que, após consulta, decidiu
não participar desta pauta “já
que não atua nessa questão nem
faz concorrências”.
A intenção era responder a algumas perguntas básicas, como,
por exemplo: será que algo mudou, ao longo do tempo, no universo das concorrências? Por que
os anunciantes gostam de promovê-las, de tempos em tempos,
e por que as agências participam
delas mesmo sem receber qualquer remuneração pelo trabalho
produzido?
vício
A resposta é, lembrando Cazuza, que o tempo não para – mas
o mercado segue repetindo o
passado, sem grandes novidades. Mario D’Andrea, presidente
da Abap (Associação das Agências de Publicidade), define os
processos de concorrência não

“É desgastante ter
que implorar por
um feedback do
porque ganhamos
ou perdemos um
pitch”
remunerados como “um vício
danoso ao mercado” e em outros
mercados paga-se um fee mínimo, que serve muitas vezes para
inibir a quantidade de convites
às agências. Como se uma pessoa
quisesse comprar um carro, mas
não tem a menor ideia de qual
tipo atende à sua necessidade –
e na dúvida entra em qualquer
concessionária.
“O que se vê é uma grande
mistura e uma seleção sem muito critério, colocando na mesma
disputa agências de tamanhos e
perfis completamente diferentes”, comenta, lembrando que
nas concorrências os clientes
vêem, de graça, o principal asset

de uma agência: talento, ideias e
inteligência.
Gal Barradas, sócia e co-CEO
da BETC/Havas, concorda com
D’Andrea: um limite de três agências de perfis parecidos seria
mais saudável, bem como remuneração, prazos mais justos e o
feedback também seriam bem-vindos. “É desgastante ter de
implorar por um feedback do por
que ganhamos ou perdemos um
pitch”, observa.
Ela conta já ter passado por
situações “bizarras” como receber a ligação de um prospect
na véspera da apresentação dizendo já ter escolhido a agência,
tomar conhecimento do resultado de um pitch por meio de um
anúncio no jornal ou ser avisada
do cancelamento de uma concorrência depois que todas as
agências terem apresentado suas
propostas.
A consultora Graziela Di Giorgi, diretora de inovação da Scopen, concorda que o método
mais popular (não remunerado) é
“um vício do próprio mercado”,
que o jeito convencional de se fazer é “bastante questionável”. Na
sua empresa, que auxilia em processos do gênero, ela propõe novos modelos que não exijam, por
exemplo, produção de entrega
criativa, para tornar o método de
escolha mais justo – uma vez que
a remuneração, mesmo quando
existe, não cobre todos os custos
de produção. Segundo ela, quem
passa pelo novo modelo de seleção, em geral, indica para outros
anunciantes. Clientes que contratam consultorias nesses casos
ainda são minoria.
Fernando Figueiredo, CEO da
Bullet, lembra que “infelizmente
o mercado não trabalha com estoques de ideias que podem ser
colocados numa prateleira”. “Se
alguém não compra o que encomendou, numa agência ou em
qualquer segmento que presta
serviços e lida com valores intangíveis, tudo isso significa custo
sem possibilidade de retorno”,
argumenta.

opiniões
Fernando Musa, presidente do
grupo Ogilvy Brasil, afirma que
já existe um “aperfeiçoamento”
das concorrências, mas ainda o
mercado não chegou lá. As etapas não fogem muito da entrega
de trabalho sobre um briefing e
da negociação de preço. “A grande discussão aqui é o quanto as
agências deveriam avançar ou
não nas propostas técnicas. Isso
é um trabalho especulativo e o
anunciante acaba tendo, de uma
maneira ou de outra, 3, 4, 5 opiniões sobre o problema dele. É aqui
que cabe a discussão mais ampla
no mercado. Mas vai de cada um
escolher quais processos quer ou
não participar”, comenta Musa.
O feedback das concorrências
costuma ser uma área nebulosa
nos processos de concorrência.
Mauro Rabello, COO e vice-presidente da Dentsu Brasil, afirma
que o feedback, mesmo num
processo em que se perde, seria uma espécie de “prêmio de
consolação mínimo” para ajudar
a agência a aprender e possivelmente auxiliar numa futura empreitada, uma vez que o material
e o estudo desenvolvidos têm
pouca ou quase nenhuma aplicação. “Infelizmente os principais
beneficiados no processo são os
anunciantes, que ganham, nas
concorrências, consultoria e inteligência de altíssimo nível e de
graça”, lamenta.
A Hands estabeleceu que concorrências não podem utilizar
mais do que 10% do tempo rotativo da agência. “Os processos
não podem depreciar o tempo
dedicado ao atendimento dos
nossos clientes”, observa Marcelo Lenhard, CEO da agência,
que em muitos casos já desistiu
de processos no meio do caminho por não aceitar as condições
comerciais estabelecidas. “Já
houve um caso em que o próprio
cliente voltou atrás, percebendo
que o barato sai caro”, analisa.
Uma prática comum dentro
das agências é contratar uma
equipe terceirizada para tocá-la,
uma espécie de subversão que
faz com que boa parte do que se
apresenta para o prospect esteja
distante daquilo que a agência
de fato oferece. “No nosso caso,
terceirizamos apenas pesquisas
e consultorias que possa ajudar
a arrecadar informações no curto tempo da concorrência”, diz
Martin Montoya, presidente da
WMcCann, que lamenta as concorrências e que os anunciantes

“o processo de concorrência É
antigo e antiquado. Vai contra
tudo o que o mercado parece
acreditar que seja o papel
da comunicação atualmente.
por que não inVestir todo o
tempo de esforços para criar
trabalhos especulatiVos em
reuniões, conVersas profundas
com cada agência?”

Fernando Musa: existe “aperfeiçoamento”, mas setor não chegou lá

Fernando Figueiredo: “Mercado não trabalha com estoque de ideias”

Mauro Rabello: anunciantes ganham consultoria de altíssimo nível

Gal Barradas, que conta ter passado por situações “bizarras”

Graziela Di Giorgi: “Um vício do próprio mercado”
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exijam propostas tão completas,
que poderiam representar facilmente um ou dois anos de trabalho para a marca. “O motivo por
que as agências acabam topando,
mesmo sem essa compensação, é
ser o úncio jeito de não ficar de
fora do mercado”.
Remuneração, número máximo de participantes, briefing e
verbas claras e reais, condições
e prazos adequados são algumas
das demandas das agências para
o que seria o “mundo ideal” das
concorrências. Mas o que mais
se discute, de fato, é a efetividade dos processos. “O processo
de concorrência é antigo e antiquado. Vai contra tudo o que o
mercado parece acreditar que
seja o papel da comunicação
atualmente. Por que não investir todo o tempo de esforços para
criar trabalhos especulativos em
reuniões, conversas profundas
com cada agência? Sobre a marca, sobre como cada um entende
comunicação?”, sugere Rafael
Ferrer, sócio e diretor de criação
da agência Quintal.
Para David Laloum, CEO da
Y&R, mais importante do que
a remuneração é a seriedade, a
transparência e o profissionalismo dos anunciantes ao promover concorrências. “Muitas vezes
concorrências têm como objetivo
principal – às vezes único – renegociação da remuneração com a
agência atual, fazendo com que
os critérios fundamentais de uma
agência (time, capacidade estratégica e criativa, resultados e
parceria) sejam marginalizados”.

Fotos: Divulgação

mercAdo

David Laloum: “O mais importante do processo é a seriedade”

Rafael Ferrer: “O processo de concorrência é antigo e antiquado”

Martin Montoya: terceirizar equipe é prática comum nas agências

Marcelo Lenhard, que desistiu de processos no meio do caminho

Anunciante evita assunto, mas busca
“um novo olhar sobre a comunicação”

O

s únicos dois anunciantes
que concordaram conversar com o PROPMARK sobre o
tema têm visões interessantes
sobre o assunto. Pupo Neto,
diretor de branding e customer servisse da OLX Brasil, por
exemplo, afirma que “um novo
olhar sobre a comunicação é
necessário de tempos em tempos”. A empresa passou recentemente por uma troca de agência e procurava uma que soubesse mais do que eles sobre o
digital, fosse “data-oriented” e
estivesse pronta para ver oportunidades que eles não viam.
Mapeou o mercado por três
meses e escolheu algumas candidatas. Não “abriu” concorrência, mas procurou conhecer
a fundo equipes e processos.
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“Não encomendamos criação
nem planejamento. O modelo
que escolhemos foi estudar o
que as agências já estavam fazendo para seus atuais clientes.
Na etapa final, conversamos sobre sua visão da OLX, do mercado. Sem power points, criação ou planejamento”, conta
Pupo, que contratou a CuboCC
há três meses.
Francesco Cibò, diretor de
comunicação e marketing integrado da Coca-Cola Brasil,
afirma que aposta em parcerias
de longo prazo e as concorrências entram em cena quando se
está em dúvida sobre que tipo
de solução buscar ou das capacidades específicas que um
projeto demanda. Em todos os
casos, há remuneração para as

“tentamos sempre
manter o processo
o mais curto,
simples e enxuto
possíVel”

agências participantes. “Tentamos sempre manter o processo
o mais curto, simples e enxuto
possível, com foco na força da
ideia criativa, no pensamento
macro. As regras são claras e

bem definidas e todas as agências envolvidas sabem que a
concorrência está em curso. E
creditamos que todo trabalho
criativo tem o seu valor e deve
ser recompensado”, afirma
Cibó, destacando que são envolvidas sempre até três agências, a não ser em casos muito
excepcionais.
“Apreciamos mais a construção de parcerias de longo prazo
para criar especializações em
marcas e temas específicos.
Procuramos sempre evitar o
desgaste de nossas agências”,
conclui, sinalizando um posicionamento que, se for adotado
mais adiante por todos os anunciantes, aponta para um futuro
mais ameno e justo para todos
os envolvidos.
CP

mercado

Termo de cooperação permite
melhorias no Parque do Ibirapuera
Acordo envolve Nike e
Secretaria Municipal do
Verde e Meio Ambiente

Divulgação

F

oi publicado no Diário Oficial da Cidade
de São Paulo, no último dia 20, o termo
de cooperação entre a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e a Nike, que
permite à marca reformar e fazer a manutenção do campo de futebol, além de melhorar a estrutura de sinalização das três
pistas de corrida e caminhada, em troca de
publicidade. A Nike pode também realizar
atividades gratuitas para os frequentadores do parque, como contrapartida.
Em nota oficial, a empresa de artigos esportivos informou que “confirma a cooperação para a revitalização de equipamentos
públicos, como o campo de futebol e sinalização das pistas de corrida e caminhada do
Parque do Ibirapuera, uma ação que reforça
o compromisso de longo prazo da marca
com a cidade e os cidadãos de São Paulo.”
A publicidade poderá ser inserida nos
locais onde a Nike fará as reformas. O termo ressalva que “as placas indicativas do
circuito da pistas de corrida e caminhada,
assim como da infraestrutura verde não
contenham a logomarca da empresa cooperante”. O acordo respeita também observações da Comissão de Proteção à Paisagem
Urbana, do Conselho do Patrimônio Histórico (Conpresp) e do Conselho Gestor do
Parque Ibirapuera.
Em maio de 2017, a Prefeitura iniciou o
processo de concessão de 14 parques municipais e convocou empresas a apresentarem projetos para assumir a administração
do parque. Apesar das especulações, des-

Entre os espaços que ficarão sob a responsabilidade da Nike estão as pistas de corrida e caminhada do Ibirapuera

De acorDo com a Nike,
a ação reforça o
compromisso De loNgo
prazo Da marca
com a ciDaDe e os
ciDaDãos De são paulo

de que Doria iniciou as conversas sobre o
tema, ele deixou claro que independentemente da intervenção privada, tudo será
totalmente gratuito.
O famoso parque de Nova York, o Central Park, é financiado em grande parque
por doações de celebridades, bilionários e
ONGs, enquanto a prefeitura fica com a responsabilidade de 25% dos investimentos no
local.
As pessoas podem financiar melhorias,
como o plantio de árvores ou adotar um dos
nove mil bancos da área, no valor de US$ 10
mil, tendo como brinde o nome gravado em
uma placa.

curTas
A Full Jazz fez uma nova
versão do filme da linha
Natura Homem (foto) especialmente para o Dia dos
Pais, comemorado em 13 de
agosto. “Como num caleidoscópio, as imagens do filme do lançamento se transformam em algo totalmente
diferente”, explica Christina
Carvalho Pinto, presidente
do grupo Full Jazz, que também assina a criação. A peça
tem direção de Alê Cassulino, da Your Mama, e edição
de Aram Avedissiam.

Com base no relatório Representações, Percepções e
Danos, sobre o potencial ofensivo das campanhas publicitárias com estereótipos de gênero, órgãos que regulamentam o exercício da publicidade na Grã-Bretanha
vão propor novas diretrizes específicas sobre o tema. A
questão de gênero tem ganhado espaço no mercado. Há
três anos, Cannes aborda o tema com a categoria Glass
Lions. O primeiro case brasileiro a ganhar Leão na categoria foi Meninas Fortes (foto), da Ogilvy para Nescau.
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NUM MUNDO EM MUDANÇ A ,
OUÇ A OS ESPECIALISTAS EM
TRANSFORMAR NEGÓCIOS.

18 A 20 DE AGOSTO
HOTEL SOFITEL JEQUITIMAR

GUARUJÁ - SÃO PAULO

Conheça os Ícones da Propaganda 2017 que estarão no 8º Fórum de Marketing Empresarial:
DALTON PASTORE
presidente da ESPM

EDUARDO FISCHER
presidente da FISCHER

HUGO RODRIGUES
presidente da PUBLICIS BRASIL

PRESENÇAS CONFIRMADAS:
ALESSANDRO MALUF, diretor de produtos vídeo da NET NOW
ALICE KUERTEN, presidente do INSTITUTO GUGA KUERTEN
ANDRE LOUREIRO PEREIRA, Brazil country manager do WAZE
ANDRÉA PINOTTI, diretora de marketing do BANCO ITAÚ
ARMANDO FERRENTINI, presidente da EDITORA REFERÊNCIA
CARLOS TILKIAN, presidente da FUNDAÇÃO ABRINQ
CLAUDIO BERGAMO, presidente da HYPERMARCAS
DANIELA CACHICH, vice-presidente de marketing da PEPSICO BRASIL
EDUARDO BECKER, diretor da CENTRAL GLOBO de mídias digitais
EDUARDO BERNARDES NETO, CCO da GOL TRANSPORTES AÉREOS
EDUARDO SIMON, CEO da DPZ&T
EMERSON CAÇÃO, diretor de marketing da BIC
ERICK SOBRAL MACHADO, CEO da HEADS
FEDERICO GOYRET, diretor de marketing da RENAULT
FLAVIA BITTENCOURT, CEO da SEPHORA

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL:

IGOR PUGA, diretor de marketing do BANCO SANTANDER
JERONIMO SANTOS, diretor de varejo da IPIRANGA
LUIZ FERNANDO FURLAN, chairman do LIDE
MARCIO CARVALHO, diretor de marketing da CLARO BRASIL
MARCOS QUINTELA, CEO do GRUPO NEWCOMM
MARINA SANTOS, diretora de marketing da CAMPARI
MARISE BARROSO, vice-presidente de marketing da AVON
MARIO D’ANDREA, presidente e CCO da DENTSU e presidente da ABAP
MAURO PRETI, CEO da CERATTI
NEIL PATEL, co-fundador da CRAZY EGG
OTHON VELA, diretor de marketing da VIA VAREJO
SILVANA BALBO, diretora de marketing do CARREFOUR
TIAGO LUZ, COO da IFOOD
WALTER LONGO, presidente do GRUPO ABRIL
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entreVista
Peter Von Unger

nossa intenção
é qUe as Pessoas
reconheçam o
Valor relatiVo
da marca

A

Timberland nasceu em 1978 e está no Brasil
há 20 anos. Em 2011, a marca foi vendida
para a VF Corporation, que também detém
The North Pole, Vans e Wrangler, e passou a
se preocupar mais com o estilo, sem deixar de lado a
sustentabilidade, componente que sempre esteve em
seu DNA. “Performance e sustentabilidade sempre
se mantiveram, mas style é um componente mais
relevante agora”, afirma Peter Von Unger, diretor da
Timberland na América Central e do Sul. Confira a
seguir os principais trechos da entrevista concedida
ao PROPMARK.

Cristiane Marsola
Quando você entrou na Timberland,
a marca já havia sido vendida para a
VF Corporation?
Estou na empresa há cinco
anos. A venda foi em 2011. Eu fui
para a Timberland no momento
em que as empresas começaram
a se fundir. Vivi praticamente
todo o processo de fusão.
A Timberland está no Brasil desde
1996?
Sim. Tivemos uma parceria
muito boa com Alpargatas por 20
anos.
E por que acabou a parceria?
Acabou porque a companhia
tem muitas marcas - como Vans,
Lee e Wrangler - e uma plataforma de produção que já existe e
tem boa possibilidade de trabalhar diretamente com uma marca
como Timberland. Não foi nenhum problema com a Alpargatas, mas foi por ver o tamanho
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do negócio, o potencial que tem
e visando um melhor atendimento ao consumidor em termos de
produto também.
O que mudou com o fim da parceria?
A Alpargatas era o distribuidor
exclusivo de Timberland no Brasil. Ela tinha seus fornecedores e
também produzia aqui. Ela era a
empresa encarregada por todo o
operacional e pela comercialização de Timberland: a produção,
as lojas, o atendimento ao consumidor e tudo mais...
A marca Timberland passa a ser
produzida no Brasil neste ano pela
VF Corporation?
A produção é feita toda aqui
no Brasil, mas não é produção
própria. Temos fornecedores
para a maioria das marcas.
Como foi a evolução da marca nestes
20 anos em que ela está no Brasil?
A marca mudou muito. Sempre foi uma marca de outdoor até

2011, 2012, quando ocorreu uma
mudança para lifestyle, passou
a ser uma moda mais urbana. A
Timberland passou a ser também para aquele cara que pega
ônibus, anda na chuva, sem que
a marca deixasse de lado o público da aventura. Acho que foi uma
expansão da marca para atender
também a esse outro consumidor, que é um cara muito ativo.
Timberland é um produto adequado para tudo isso, é referência em durabilidade.
Como a sustentabilidade está presente na marca?
A Timberland é uma marca
que sempre esteve muito relacionada com o tema sustentabilidade, de tudo o que tem a ver
com meio ambiente e responsabilidade social. Desde o começo,
Timberland nasceu em 1978, a
marca sempre foi muito relacionada com isso. O que mudou foi o
apoio de Timberland para várias
atividades, como o Earth Day.
Isso também envolve o pessoal
que trabalha na empresa. Todos
nós gostamos muito de ajudar de
várias maneiras. Além disso, isso
está nos produtos que chegam
na próxima temporada. Sempre
tiveram muitos componentes de
produtos reciclados, com garrafas, por exemplo, mas Timberland fez uma parceria com uma
companhia em Haiti e eles conseguiram reciclar uma quantidade
incrível de garrafas e começam a
fazer um fio muito bom e muitos
tênis da nova coleção vêm com
esse material. A sustentabilidade
tem muito a ver com o posicionamento da marca, nasceu com ela.
Quem é o público de Timberland
hoje no Brasil?
O público no Brasil agora está
mudando para este cara urbano.
Ainda não é como a Europa, em
que, provavelmente, 95% são urbanos e 5%, de aventura. Nos Estados Unidos, o público de aventura é muito maior. No Brasil e
em toda a América Latina, está
mudando para o perfil mais urbano. Mas não é um urbano que
fica fechado no escritório, mas
que gosta muito de ficar do lado
de fora, de fazer um churrasco
com os amigos... é um cara que

vai para a montanha, mas não vai
escalar, vai para uma aventura
com os amigos. Cada vez mais,
está havendo também um incentivo para aproveitar a cidade
do lado de fora. Nossos produtos têm três componentes: style,
performance e green, em alusão à
sustentabilidade. Performance e
sustentabilidade sempre se mantiveram, mas style é um componente mais relevante agora.
No Brasil e na América Latina, ainda
tem espaço para crescer, pensando
em esportes de aventura e no uso da
área externa?
Tem muito espaço para crescer. Se você analisar o posicionamento de Timberland, você
vai perceber que não são muitas
marcas que têm isso. Têm muitas
marcas que são só moda. Timberland tem a questão do estilo, mas
com muita funcionalidade, como
por exemplo os sapatos à prova
d’água.
Como vocês fazem para estar perto
do público? Como é a comunicação?
Isso também é algo que tem
mudado bastante: a comunicação com nossos consumidores.
Há alguns anos, era muito mais
revista, outdoor... hoje é muito
mais digital. As pessoas gostam
de elas mesmas procurar o que
querem, mais do que eu ir até elas
com meu anúncio. É algo diferente. A pessoa está preocupada com
o que pode ser positivo para ela:
a sustentabilidade, um produto
estar alinhado com um estilo de
vida diferente. E ela vai procurar.

“O Brasil
tem um
cOmpOnente
lOcal que é
muitO mais
relevante
que nOs
OutrOs
países”

Alê Oliveira

Espero que seja onde eles tenham
a oportunidade de ver a Timberland. O digital é muito importante
hoje em dia. Nós temos feito ações
em parceria também. Sempre tem
eventos e a gente convida nosso
público para participar, para ter
essa experiência, como o Serv-a-Palooza, voltado para a questão
social. E também tem os embaixadores da marca. Pessoas que são
relevantes para o nosso público e
com quem temos um relacionamento. Pode ser um ator conhecido, um chef muito legal, bacana,
que já tenham seus seguidores no
Instagram... não procuramos um
cara com 25 milhões de seguidores, não é isso. Pode ter uns 5 mil,
mas precisa falar com nosso target. O que importa é a qualidade.

Quais as agências?
A agência Absoluta faz as mídias; a Multifatos, os eventos em
geral; e a Guanabara, PR.

grande e com cultura é diferente,
mais relax. A Argentina é muito
parecida com a Europa. Na costa
do Pacífico - Peru, Chile, Colômbia -, os países são mais parecidos
com os Estados Unidos, no tema
cultural e na acessibilidade. Mas
é mais provável que este consumidor nosso pegue um avião e
vá à Flórida para olhar as marcas lá. O argentino, por sua vez,
olha muito a Europa. O brasileiro é especial. O Brasil tem muita
influência dos Estados Unidos e
na Europa, mas tem um componente local que é muito mais relevante que nos outros países. Eu
sou chileno. O Chile olha para os
Estados Unidos. Este é o modelo,
e pronto. O que é sucesso nos Estados Unidos vai ser um sucesso
no Chile seis meses depois. O que
é um sucesso nos Estados Unidos
não necessariamente será um sucesso no Brasil. E tem inclusive
datas comemorativas próprias
que são muito diferentes. Por
exemplo, o Dia dos Namorados é
muito relevante aqui, em junho.
No resto da América Latina e do
mundo é em fevereiro e não é tão
relevante porque a maioria das
pessoas está em férias. Eles vão
jantar com a namorada, o que
seja, mas só isso. Aqui é um dia
comercial muito forte. O Brasil
tem essa diferença e isso é legal.

Tem muita diferença entre o público
brasileiro e o dos outros países da
América Latina?
Tem muita diferença. Primeiro, porque é um país muito

Nos eventos da Timberland, o foco
é levar pessoas para que se interessem pelo outdoor ou já são pessoas
que gostam do tema e que a marca
quer estar em contato?

Quem são os embaixadores?
Estamos prospectando e devemos fechar este ano ainda. Pensamos em um oficial maior e depois algumas parcerias menores.
A produção do conteúdo de redes
sociais é feita localmente?
Uma boa parte vem da global,
mas tem adaptações locais.

Os eventos, primordialmente, são muito mais relacionados
com o tema urbano. O Earth Day
é para falar sobre sustentabilidade e o Serv-a-Palooza para falar
de responsabilidade social. Os
dois são muito importantes na
Timberland. Os funcionários da
Timberland separam algumas 40
horas anuais para fazer um trabalho social e ambiental. Nos Estados Unidos, os funcionários têm
perto de 2 milhões de horas trabalhadas voluntariamente. Este
ano, a gente restaurou o Parque
na Aclimação, em São Paulo. Eu,
pessoalmente, adoro que o tema
da sustentabilidade é muito autêntico na marca, não é algo de
um time de marketing, não é algo
para se mostrar em uma foto. Faz
parte do DNA da marca mesmo.
Não é uma moda, desde o início
a marca está engajada na sustentabilidade.
O preço da marca atrapalha o consumo ou as pessoas reconhecem o
valor como reflexo da qualidade?
Essa é nossa intenção, que as
pessoas reconheçam o valor relativo da marca, devido ao tema da
reciclagem no produto, da qualidade, de ser à prova d’água, em
alguns casos. O valor não é só o
absoluto, não é o produto mais
barato, mas é um produto que as
pessoas podem apreciar a qualidade por trás dele. A Timberland
também é muito rigorosa com
os fornecedores. A gente não vai
aceitar qualquer fornecedor. Todas as fábricas são auditadas,

“issO tamBém
é algO que
tem mudadO
Bastante: a
cOmunicaçãO
cOm nOssOs
clientes”

com uma qualidade de trabalho
mínima... qualquer fornecedor
no mundo todo tem de passar por
essa auditoria. Timberland tem
uma fábrica na República Dominicana, que é nossa, tem muitas
fábricas na Ásia, de terceiros,
como muitas outras marcas, mas
o Brasil é o único país do mundo que produz para si mesmo. O
Brasil tem muitos impedimentos
para produtos importados. É importante para a marca produzir
aqui para ficar mais perto do consumidor brasileiro.
Com a venda para a VF, o dia a dia da
empresa mudou muito?
Sim, é ainda muito melhor. É
um projeto que parte do zero e é
importante ser parte da história
da marca.
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Propaganda 4.0 – Parte I
Todo mundo tentando se antecipar ao futuro
Alexis Thuller PAgliArini

M

al superamos o primeiro semestre de
2017 e já vemos lançamentos de carros
modelo 2018. É assim na indústria automobilística, também na da moda e tende a
ser um padrão desses novos tempos. Todo
mundo tentando se antecipar ao futuro.
Nesse contexto, vejo o anúncio de lançamento de mais um livro do interminável
Philip Kotler, sob o título Marketing 4.0,
previsto para agosto. E aí me bateu um momento de reflexão: qual seria a nossa propaganda 4.0? Se eu conseguisse responder
a esta questão em um ou dois artigos, eu
seria um gênio ou vidente.
Como definitivamente não sou nenhuma dessas opções, vou apenas dividir com
você alguns insights, baseados na observação de mercado e na coletânea de opiniões
de gente que, assim como eu, se dedica a
analisar e tentar contribuir na busca de caminhos para uma propaganda mais eficaz e
produtiva para todos os stakeholders.
Faço essa reflexão tendo como base
fundamental um estudo liderado pela Fenapro, o Design Thinking Propaganda, que
envolveu perto de 200 empresários de
agências de propaganda, em cinco sessões,
realizadas em MG, PE, RJ, RS e SP.
Os empresários participantes tiveram
como desafio vislumbrar um novo modelo
de agência de propaganda, que seja viável e
relevante hoje e nos próximos anos. Os resultados desse estudo já têm um ano, mas
os insights gerados ainda ecoam e mobilizam agências na direção de um modelo de
atuação sustentável. De lá para cá, outras
discussões foram realizadas, por intermédio dos principais eventos do setor.
Aliás, nenhum negócio do mundo está
imune aos desafios de uma nova economia,
cuja mudança constante é a única certeza.
Pois bem, o primeiro questionamento
dessa Propaganda 4.0, sob a ótica das agências, começa pela própria denominação da
categoria: agência de propaganda. Num
mundo marcado pela desintermediação,
questiona-se se “agência” seria a melhor
forma de se referir à empresa que presta
serviços de gestão de propaganda a seus
clientes.
De fato, o agenciamento, puro e simples,
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pode parecer pequeno para definir a atuação de uma agência. Era um jeito muito natural de encarar esses serviços num modelo
em que a principal forma de remuneração
das agências era advinda de um percentual
sobre a mídia ou do trabalho de terceiros na
produção de peças publicitárias.
Apesar do desconto padrão, repassado
pelos veículos de comunicação às agências,
ser ainda de suma importância para o mercado, ele já não é a maior fonte de receita
dessas agências. É o que demonstra a Pesquisa de Perfil de Agências, desenvolvida
anualmente pelo Sinapro-SP (para o mercado do estado de SP) e bienalmente pela
Fenapro (envolvendo outros 14 estados).
O fee mensal cresce de importância como principal forma de remuneração às
agências. Mas, mesmo perante esse quadro, no meu entendimento, não se pode
diminuir o valor do “agenciamento”, da
intermediação.
Explico: uma visão moderna de gestão
de negócios prevê estruturas mais enxutas
e um maior uso de recursos de terceiros,
on demand. Mesmo na criação, é moderno
pensar na agência como “curadora” e, não
necessariamente, “geradora” de ideias. As
ideias podem vir das mais diferentes fontes, inclusive do cliente, mas também dos
consumidores, dos fornecedores, dos veículos, dos provedores de ferramentas tecnológicas...
É difícil para as agências, acostumadas
com a supervalorização dos seus criativos,
aceitar essa nova condição. Mas é preciso ter esse desprendimento. Pelo lado do
cliente, é preciso também o entendimento
de que essa orquestração de recursos não
verticalizados pela agência é um trabalho
importante, que merece ser bem remunerado. Afinal, identificar os melhores recursos, contratá-los adequadamente e usá-los
de forma eficiente não é tarefa simples.
Além do mais, por trás disso tudo, está o
planejamento e determinação de um conceito criativo, este sim indelegável. Uma
vez estabelecido um norte, uma estratégia,
caberá à agência montar o tabuleiro com a
melhores peças para ganhar o jogo. E elas
poderão não estar sob o mesmo teto.
Este é o primeiro capítulo desse estudo.
Semana que vem tem mais.

Alexis Thuller Pagliarini é superintendente
da Fenapro (Federação Nacional de Agências
de Propaganda)
alexis@fenapro.org.br

Apoio em São Paulo:

Em 50 anos, muita coisa mudou na comunicação.
Mas o valor da inovação no critério do Colunistas
nunca muda.
A forma de fazer comunicação mudou desde que o Prêmio Colunistas nasceu em 1967.
Mas há 50 anos o Colunistas não abre mão de premiar aqueles que estão sempre
procurando o novo.
Inscreva os seus melhores trabalhos no Colunistas 50 anos.

ANO 50

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

colunistas.com

inspiração

sintonia fina com as pessoas
A música ativa energias positivas para fazer a vida fluir de
forma intensa, como se fosse uma trilha sonora para cada
um dos momentos inspiradores que marcam; Se ligaê!
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Flávio Pinheiro
especial para o ProPMArK

I

Arquivo Pessoal

Fotos: Divulgação

Flávio Pinheiro é
sócio-diretor da Musickeria

ndiscutivelmente, a minha maior paixão na vida
é a música. É nela que encontro a energia para
despertar, encarar o trânsito em harmonia, criar
um ambiente inspirador e afetivo no trabalho, ter
grandes momentos com minha mulher, filhos, amigos e família. A música é sempre um convite para
relaxar, dançar, tocar, pulsar!
A música direcionou a minha vida desde a infância, quando meu querido pai, Luiz Fernando, pianista amador e uma das minhas maiores inspirações,
enxergou meu tino para a coisa e me incentivou a
aprender a tocar instrumentos e a ouvir diversos artistas. Cresci indo a diversos shows, consumindo e
absorvendo muitas referências, já sabendo que não
estaria nos palcos, local sagrado onde meus grandes
ídolos brilham, mas por trás e à frente deles, entregando todo o meu conhecimento e energia para levar
emoção a milhares de pessoas.
Minha relação profissional com a música começou nos tempos de faculdade, no fim dos anos 1990,
quando criei com mais dois amigos o site Curtishow,
voltado exclusivamente para informar sobre shows
que eram realizados no Rio de Janeiro. Estávamos
insatisfeitos com os portais da época, que focavam
em festas e boates. Em dois anos, éramos uma referência e passamos a ser chamados pelas casas de
shows para fazer a curadoria artística, sempre trocando ideias com as grandes gravadoras e produtores da época. E num desses trabalhos, veio a música, mais uma vez, me conectar às pessoas certas.
Em 2001, muito fã de Dave Matthews, artista sul-africano que mistura os gêneros de forma bastante original, organizei um evento voltado à música
dele por conta do anúncio de que a Dave Matthews
Band lançaria um novo álbum no Brasil. Junto com
a BMG, programamos uma noite que contaria com
show de banda cover e sorteios de CDs, entre outros
mimos oficiais. O evento acabou não sendo realizado, mas a troca com a gravadora me abriu as portas
para o meu primeiro estágio na área. Como agradeço à presença da Dani Bogoricin, na época estagiária de marketing, que hoje está no Twitter, no meu
caminho.
Na BMG conheci muitos talentos, como minha
eterna “chefinha” Adriana Ramos, e acumulei uma
bagagem fundamental para o meu trabalho na Musickeria, companhia em que sou sócio há cinco
anos, onde unimos música, marcas e consumidores
de diferentes formas. Destaco aqui o hit Se Ligaê,
que fizemos com o Bradesco e a WMcCann e se tornou o hino extraoficial das Olimpíadas do Rio, e o
Bem Sertanejo, o musical, em parceria com a Aventura Entretenimento, que lotou teatros do país com
a história da música sertaneja. Do mundo dos negócios, me inspiro na paixão de Steve Jobs, que fez
da Apple algo muito maior do que a marca e seus
produtos. Trabalho todos os dias com o nosso time
para fazer da Musickeria uma grande referência de
qualidade, criatividade e entrega.
Dave Matthews também foi uma espécie de
cupido para mim - olha a música do meu lado de
novo! Há oito anos, ainda nos tempos de Orkut,
quando eu frequentava uma comunidade de fãs da
banda, conheci a minha atual muher, Roberta Tamanini, que me presentou com minhas mais novas
fontes de inspiração: meus filhos Arthur, de 5 anos,
e Joaquim, que nasceu terça, dia 11! Não tem nada
tão motivador para a minha vida atualmente do que
querer ser a melhor pessoa do mundo para estar ao
lado deles ensinando, aprendendo e babando.
A música está nos meus filhos; família; rotina; nos
meus sócios e amigos Luiz Calainho, Afonso Carvalho e Marcelo Megale; nos meus clientes; na minha
equipe, que me inspira a cada dia; nos projetos e até
naqueles que ainda nem conheço. Música é tudo!

Trabalho, família e amigos

Música é dança e paixão que formam um elo capaz
de promover até casamentos. Foi num show de David
Matthews (segunda foto acima) que Flávio conheceu
a mulher, Roberta Tamanini, mãe de Artur (primeira foto) e
do recém-nascido Joaquim. Se liga que tem Baby, Flausino
e Sergio Mendes (na página ao lado). Partitura olímpica.
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A criação da Publicis, liderada pelo CCO Domenico Massareto,
ganhou reforço. Os diretores de arte Fernando Drudi (ex-Africa),
Leonardo Rotundo (ex-DM9) e Elias Carmo (ex-DM9), na foto
sentados, e os redatores Arturo Marenda (ex-Africa) e Luiz Kanadani (ex-J. Walter Thompson), na foto em pé, passam a integrar o
núcleo do diretor de criação Henrique Mattos.
Com criação e liderança da VML, em parceria com a bigBonsai,
está sendo lançada a plataforma de conteúdo Nespresso Origins.
Os consumidores vão poder acompanhar a visita de três consumidores reais às fazendas da marca em Carmo, Minas Gerais. A
ideia é mostrar os cuidados com a excelência dos grãos que são
usados na produção do café da marca. Todas as etapas serão
compartilhadas nas redes sociais da marca ao longo dos próximos três meses.

Pedro Thompson (foto) é o novo VP de estratégia do Isobar
Group, que inclui as operações da Isobar Brasil, Pontomobi, Cosin Consulting e IWS (Isobar World Sourcing). O profissional se
reportará diretamente a Abel Reis, CEO da Dentsu Aegis Network
e da Isobar Latam.
A Livraria Cultura anunciou, na semana passada, que adquiriu
a totalidade da operação brasileira da rede francesa Fnac, com
12 lojas em sete estados, além de uma forte presença online. O
comunicado divulgado pela rede de livrarias brasileira informava
que “a transação deverá se concluir nas próximas semanas”.
Fred Sekkel é o novo diretor de criação da Átomo. O profissional foi contratado com o desafio de fazer crescer a agência full
service, que está completando 15 anos.

Fernando Silva (foto) é o novo diretor
de criação da SalveTribal Worldwide. Com
passagens pela WE, Neogama e Grey, Silva
foi contratado para a conta de performance digital do Santander. Ele está há 25 anos
no mercado e já atendeu a anunciantes
como P&G, Renault, TIM, OMO, Bradesco
e Mercedes-Benz. “As expectativas são as
melhores. Integrar a equipe da SalveTribal é sensacional, pois é uma agência que
nasceu da transformação que o mercado
precisa para atender às necessidades que
os clientes buscam. Tenho certeza que faremos um grande trabalho”, conta.
Glaura Gonçalves é a nova head de
operações da Huia, estúdio de soluções
digitais que, ao lado da agência W3Haus,
integra a holding Nonconformity. A profissional está há 17 anos no mercado e vai
atuar em planejamento e gestão de projetos de desenvolvimento.
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STORYTELLER
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Respeitável
público!
Voltamos a fazer o nosso
stand-up Plantão de Notícias
LuLa Vieira

V

oltei para o teatro. Não sei exatamente
qual é a loucura que me dá, se tipo exibicionismo ou ausência completa de senso do
ridículo, mas não consegui resistir ao convite do Maurício Meneses e voltamos a fazer,
durante este mês, o nosso stand-up Plantão
de Notícias, na Casa de Cultura Laura Alvim,
contando histórias do jornalismo e da publicidade para uma plateia de amigos e recebendo, além da graninha da bilheteria, o riso
e o aplauso que vem a ser, acredite, a maior
recompensa de um cara que se decide subir
num palco. Já disse que é doença, mas entre
as doenças que prejudicam pessoas como a
ambição desmedida, a fome de poder, as diversas taras e o sertanejo universitário, até
que é a de menos potencial agressivo. Mesmo
porque as pessoas só vão ao teatro quando
querem e nós dois somos suficientemente
desconhecidos para ninguém comprar ingressos sem saber o que as esperam.

A história do espetáculo, que muda constantemente, pois a gente não se arrisca a ouvir alguém dizer que conhece o texto, é muito
engraçada. Foi num Festival de Gramado, há
uns dez anos, que a governadora do Rio Grande do Sul pediu para antecipar a entrega dos
prêmios para os vencedores, já que teve uma
agenda de urgência para atender. Como antes
da cerimônia estavam marcadas duas palestras, minha e do Maurício, de uma hora cada,
a direção do festival pediu para que reduzíssemos nossas falas para meia hora, dando
tempo para antecipar o início da solenidade
final e mais importante. Maurício e eu, então,
resolvemos fazer os dois uma única palestra
de uma hora. E improvisamos: eu contaria
micos do jornalismo e ele criticaria a propaganda. Não só mostrando anúncios que ele
considerava bobos e sem sentido como a (na
época) suposta vida faustosa dos publicitários. Na verdade seria uma briga, com direito
a insultos pessoais e críticas pesadas.
Tínhamos poucas horas para entrarmos
em cena e traçamos num quarto do hotel
um esqueleto de roteiro. E calculamos que a
briga poderia render uma hora. Pois bem, as-
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sumimos o palco e iniciamos o quebra-pau.
Levamos a coisa tão a sério que esquecemos
completamente da hora, trocando as mais
deslavadas acusações um contra o outro. Não
tenho a menor ideia de quanto tempo levou a
coisa, o que eu sei é que a governadora entrou
quietinha na plateia, esperando aquela dupla de malucos parar de se agredir, para que
ela pudesse assumir a parte que – na opinião
de todos – era a mais importante da noite. O
pessoal da coordenação, achando que só jato
d’água nos tiraria do palco, foi pedir desculpa
à autoridade e passou a nos sinalizar com gestos desesperados que era hora de acabar. Os
imbecis acharam que os braços erguidos e as
mãos balançando eram a “ola”, tão conhecida
nos estádios do Sul, e cada vez mais xingavam um ao outro e contavam casos escabrosos a respeito das respectivas profissões.
A governadora estava encantada, pelo menos disse isso, e mandou que não nos interrompessem. Já tinha gente querendo apagar
a luz do palco e desligar os microfones. Mas
parece que, além da governadora, o público
também ria, inclusive a multidão de universitários convidados especiais. E só paramos
por exaustão, no fim confessando que um
não pode viver sem o outro. Foi daí, o desastre. Uma repórter da Zero Hora veio nos perguntar por que não levávamos aquele espetáculo (?) para o teatro.
Murício, cuja sanidade mental se aproxima
do zero, não só disse que tínhamos pensado
nisso como aquela noite tinha sido apenas
um balão de ensaio. E ainda deu o nome da
bagaça: Lula contra o Mau, explicando que o
mau era de Maurício. Saímos de Porto Alegre
com patrocínio, teatro e uma vaga ideia de
roteiro. Meses depois estreamos na Shopping
da Gávea. Para o Maurício foi fácil, pois ele já
tinha uma tradição em stand-ups. Para mim
foi uma experiência inebriante. Temos hoje
mais de 100 apresentações e a cada dia, antes de abrir a cortina, eu penso: “o que estou
fazendo aqui”. Mas, ao receber as palmas da
plateia, entendo o artista de teatro.
P.S.: Sexta-feira passada quem estava na
plateia? Luiz Fernando Veríssimo.

Lula Vieira é publicitário, diretor da
Mesa Consultoria de Comunicação,
radialista, escritor, editor e professor
lulavieira@grupomesa.com.br
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Subaru lança campanha O carro
que todo mundo não tem, da DM9

Projeto tem como
garoto-propaganda
Nizan Guanaes, que
usa o recurso da
metalinguagem

DANUBIA PARAIZO

C

Juliana Ribeiro, da Caoa; Guanaes; Marcelo Nepomuceno, da DM9; Daniel Caselli, da Movie; e Almir Natalino, da Caoa
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omeçou a ser veiculada, no último dia
21, a campanha de reposicionamento
da montadora japonesa Subaru no mercado brasileiro, que tem a coordenadação da
DM9. O garoto-propaganda é Nizan Guanaes, fundador do Grupo ABC, que está na
agência como uma espécie de mentor de
criatividade, desde fevereiro deste ano. O
publicitário gravou um vídeo para a internet no qual reforça os atributos da empresa e argumenta as razões para que o automóvel caia, em breve, no gosto brasileiro.
O mote da ação é Subaru. O carro que todo
mundo não tem.
Metalinguagem para ativar o interesse
dos consumidores por uma marca que chegou ao país em 1992, com a abertura das
importações de automóveis. Uma das suas
fortalezas mercadológicas é a segurança
dos seu modelos. Atualmente é representada no país pelo Grupo Caoa (iniciais do
fundador Carlos Alberto Oliveira Andrade),
que também está à frente da operação da
coreana Hyundai e é um dos principais revendedores da Ford na América Latina.
O publicitário reforça os atributos da fabricante japonesa e argumenta as razões
para que o automóvel caia, em breve, no
gosto brasileiro. E para os que não se convencerem com os argumentos racionais,
Guanaes encerra o vídeo com irreverência e
bom humor com motivos “incontestáveis”.
O filme foi produzido pela Movie, com
direção de Daniel Caselli em parceria com
Marcelo Nepomuceno, diretor de arte da
DM9.
A ação ainda inclui a participação do publicitário como vendedor na loja da Subaru
localizada na região dos Jardins, em São
Paulo, sempre aos sábados, como parte do
projeto de relações públicas da marca, também desenvolvido pela DM9.
“Sou vendedor. Já vendi roupas e jóias,
antes de ser publicitário. E a vida inteira foi
o vendedor que alimentou o publicitário.
Metalinguagem é uma das minhas praias
preferidas. Na DM9, voltei a ser redator.
Adoro criar. Foi assim com o bebê Johnson
com síndrome de Down. E é assim no publicitário vendedor na televisão e na concessionária”, afirma Guanaes, animado.

marcas

Post do Instagram se transforma
em delivery para seguidor da Heinz

Ação assinada pela Africa explora plataforma de hambúrguer e embarca
no engajamento que o assunto gera entre os consumidores da marca
Divulgação

mariana zirondi

U

m hábito comum: olhar fotos de comida nas redes sociais e querer comer os pratos
naquele instante. Foi esse desejo quase unânime dos usuários
que inspirou a Africa a criar
uma ação para Heinz. A ativação será realizada nesta segunda (24), na região de Pinheiros,
em São Paulo.
Posts Irresistíveis usa a ferramenta Stories, do Instagram,
com recursos de geolocalização. Os usuários que estiverem
na área serão impactos com um
anúncio de Heinz, que mostrará o hambúrguer sendo preparado pelo chef do restaurante
Underdog. Com o recurso swipe, a marca vai perguntar “quer
comer esse post agora?”. O usuário que topar, pode seguir os
passos da publicação, fazer um
cadastro e receber, momentos
depois, um hambúrguer por
delivery. A melhor parte? Sem
pagar nada.
O objetivo dessa ativação, segundo Thiago Rapp, gerente de
global brands da Kraft Heinz, é
explorar a plataforma de hambúrguer da marca, que tem despertado grande engajamento e
interação entre os clientes.
“Estamos proporcionando
aos nossos seguidores comer
o post que eles estão vendo. É
uma ação pelo Instagram porque achamos que essa rede social combina com a plataforma,
onde as pessoas gostam de ver
imagem e comida. Todos os
lanches serão preparados pelo
Underdog, que criou um hambúrguer especial usando a nossa maionese como base”, explica Rapp.
Produção brasIleIra
Em 2015, cerca de um ano
depois de a Africa conquistar
a conta, a primeira campanha
da marca estrou na TV aberta.
Ninguém faz melhor que Heinz
ainda é o mote que permeia as
ações de marketing do anun-

Plataforma de hambúrguer é uma ponte interessante entre a marca e o consumidor

ciante. E quem pensa que a
marca é jovem levando em
consideração o seu aparecimento nos supermercados brasileiros, engana-se. Criada em
1869 por Henry John Heinz, a
marca que leva seu nome teve
o primeiro ketchup apresentado em 1876 e, já em 1886, devido ao grande sucesso nos Estados Unidos, começou a olhar
para o mercado internacional e
expandir a linha de produtos.
No Reino Unido, por exemplo,
os feijões enlatados eram “essenciais” durante a Segunda
Guerra Mundial.
Em 2013, foi a vez de o Brasil
começar a produzir o portfólio depois de uma fusão com

“quando
estreamos o
primeiro filme
com africa, foi
um momento
importante para
mostrar que
estamos além
do ketchup”

a Quero, tradicional marca de
condimentos por aqui. Entrar
no mercado nacional, mesmo
já sendo um produto importado, foi positivo, segundo Rapp,
que afirma estar crescendo a
passos largos. A consolidação,
de acordo com o executivo,
está na linha de ketchup, mas
a expansão se mostra satisfatória para os molhos de tomate,
a recém-chegada maionese e
a mostarda, que também entra na briga pelo destaque nas
gôndolas.
“Instagram e Facebook são
as redes mais usadas por nós,
inclusive no lugar de print, porque não trabalhamos mais com
revista. Quando estreamos o
primeiro filme com Africa, foi
um momento importante para
mostrar que estamos além do
ketchup. Entrar na TV aberta
tem uma capilaridade muito
grande e ajuda no awareness.
No entanto, vemos que é complementar a todas as ações.
Para criar laço com os consumidores, precisamos das redes
sociais”, fala.
HeInz burger
A próxima ação de Heinz
será em agosto e setembro, com
a promoção do Concurso Heinz
Burger. Diferentemente do ano
passado, quando a competição
se concentrou em São Paulo,
na segunda edição, todo o Brasil pode inscrever sua receita
de hambúrguer. As 12 melhores (oito tradicionais e quatro
veganas) serão escolhidas por
um time interno da Heinz e vão
participar de uma competição
digna de reality show. Ao mesmo tempo, todos cozinharão
suas receitas para disputar o
prêmio final de R$ 5 mil.
“Esse é evento é proprietário
e percebemos o quanto o prato é popular entre os brasileiros. Muitas pessoas gostam de
cozinhar em casa e queremos
escolher o melhor, repetindo o
sucesso da edição anterior”, finaliza Rapp.
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Com mais de 500 mil usuários do seu aplicativo no Brasil, os Angry Birds vão ajudar as crianças a deixar de lado um pouco os jogos virtuais e cair na real de uma corrida programada para o dia 12 de

angry Birds Fun run quer chamar a ate
para o problema da obesidade infantil n

Projeto das agências Zerotrês e 213 Sports com a Rovio, dona dos animados pe
mais de 50 mil licenciamentos no país, terá etapas no Rio, São Paulo, DF, Salvad
Paulo Macedo

A

costumadas a trabalhar em
conjunto, as agências Zerotrês, que é especializada em
live marketing e vencedora do
Ampro Globe Awards regional
de 2013, e 213 Sports, com expertise em marketing esportivo, estão unidas mais uma vez,
agora para organizar, no próximo dia 12 de outubro, a primeira edição da Angry Birds Fun
Run, que tem patrocínio máster da empresa de telecomunicações Oi. Serão cinco etapas, a
primeira no Boulevard Olímpico, no Rio de Janeiro.
A ideia, de acordo com Cris-
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tiano Botinha, da Zerotrês, e
Yuri Binder, da 213, é reunir cinco mil crianças. O propósito da
ação é despertar a atenção das
famílias para a problemática
da obesidade infantil. O Brasil
é o quinto país do mundo mais
afetado por esse mal, que causa
constrangimento social e também afeta a saúde de forma sintomática. Nos últimos 30 anos,
o crescimento do excesso de
peso no público infantil foi de
50%, muito em função dos prazeres, por assim dizer, da oferta de fastfood, principalmente
hambúrgueres e de seu acompanhante de primeira hora, o
ketchup, e guloseimas à base

“Com isso,
A CorridA pAssA
A ser sinônimo
tAmbém de sAúde
e de bem-estAr”

de açúcar. A Organização Mundial da Saúde alertou no ano
passado que a obesidade infantil atingiu níveis alarmantes no
mundo. O relatório da Comissão para Acabar com a Obesidade Infantil, da OMS, mostrou
que pelo menos 41 milhões de
crianças com menos de cinco
ano estão acima do peso ou são
obesas. O documento estimula
os governos a coordenar ações
sistemáticas para promover “o
consumo de alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, capazes de reduzir o consumo de comidas consideradas agressivas
ao organismo e de bebidas com
alto teor de açúcar”.

Fotos: Divulgacão

Yuri Binder: “Sinônimo também de saúde e de bem-estar”

Cristiano Botinha: “Evento inesquecível para fãs de Angry Birds”

e outubro no Boulevard Olímpico, no Rio de Janeiro

enção
no Brasil

ersonagens, que têm
dor e Porto Alegre
“Estimular a prática de atividades físicas entre as crianças
é um dos maiores desafios dos
games e das marcas nascidas no
ambiente digital. Acreditamos
que a Angry Birds Fun Run colabora com a luta contra a obesidade infantil. Conseguimos
desenvolver uma ação offline
real a partir de uma marca com
DNA digital. Com isso, a corrida
passa a ser sinônimo também
de saúde e de bem-estar”, destaca Binder.
Os personagens Angry Birds
acumulam mais de 50 milhões
de downloads em dispositivos
móveis no Brasil. Os participantes da corrida serão selecio-

O Orla do Conde, no Boulevard Olímpico, vai ser palco da primeira edição da Angry Birds Fun Run, realização da Zerotrês e 213 Sports

nados entre os 500 mil usuários
do aplicativo no país. A ação,
além do Rio, terá etapas em São
Paulo, Porto Alegre, Brasília e
Salvador, até o primeiro semestre de 2018.
“A ideia surgiu de forma natural. O nosso grupo tem muita
expertise em corridas de rua,
com alguns projetos de muito
sucesso desenvolvidos para
grandes marcas, como a Sephora Beauty Run, a Netshoes
Fun Race e a Camelbak Mountain Race. Quando a Rovio nos
procurou, há três anos, no intuito de expandir os seus negócios no Brasil, oferecendo o
licenciamento da marca deles
para os nossos clientes, o assunto obesidade infantil estava muito em evidência. Aí, de
imediato, tivemos a ideia de
fazer a Angry Birds Fun Run,
para estimularmos a iniciali-

“estimulAr A
iniCiAlizAção
esportivA
de CriAnçAs,
tirAndo-As do
mundo virtuAl”

zação esportiva das crianças,
tirando-as do mundo virtual e
trazendo-as para o mundo real
pelo menos por um dia”, observa Botinha.
“Reunimo-nos com o CEO
da Rovio – empresa criadora
da marca – em 2014. Entendemos que o foco deles era o licenciamento de produtos. Eles
tinham um certo receio em realizar um evento desse porte.
Mas, depois de conhecerem
melhor o nosso histórico de
projetos bem-sucedidos, chegamos a um entendimento para
fazermos juntos esse evento incrível. A alta do dólar e a turbulência econômica dos últimos
anos adiou um pouco os nossos
planos. Mas agora conseguimos
alinhar tudo, temos certeza que
será um evento inesquecível
para os fãs de Angry Birds”, finaliza Botinha.
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Funcionários e consumidores da Avianca participam da campanha, assinada pela Grey, filmada em um aeroporto e inspirada em musicais da Broadway

avianca aposta em posicionamento
que destaca o amor por viajar

Companhia aérea tem campanha desenvolvida pela Grey e abre caminho
para destinos internacionais, como Bogotá, Santiago, Miami e Nova York
Paulo Macedo

O

amor está no ar. Pelo menos na campanha criada
pela Grey, a primeira que realiza para seu cliente Avianca,
com o conceito mercadológico
Quem ama, voa. Multiplataforma, a ação tem como base um
comercial em formato de musical. O elenco é formado por
“lovers” da marca, como são
definidas as pessoas que gostam dos serviços. Três participantes são clientes reais, entre
os quais o engraçado Carlos
Henrique Almeida. Os demais
passaram pela avaliação do
instituto IBRC (Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento
com o Cliente).
Para materializar a cena, o
set foi montado em um aero-
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porto e, além de exibir os features das 49 aeronaves Airbus que
transportam 11 milhões de passageiros por ano (previsão para
2017), dos quais 250 mil para
destinos internacionais, simula
um musical da Broadway.
A big band carioca Orquestra Voadora, responsável pelo
sound branding da campanha,
traduziu a intenção da Avianca
com um tema inédito. Ele embala os animados dançarinos
nessa experiência de voar com
amor. “O índice de avaliação
da experiência de viagem é tão
alto, os comentários espontaneamente enviados pelos clientes são tantos, que tínhamos
de incorporar essa realidade ao
conceito. As pessoas realmente
amam voar de Avianca. Quando
se tem o privilégio de trabalhar

O elencO é fOrmadO
pOr “lOvers”
da marca, cOmO
sãO definidas
as pessOas que
gOstam dOs
serviçOs

para uma marca com uma percepção tão boa, nada mais natural do que trazer essa verdade,
esse sentimento, para dentro
da comunicação, com uma boa
música”, explica Rodrigo Jatene, co-CEO e CCO da agência.
A Avianca, que tem 240 decolagens diárias para 23 destinos domésticos, aposta na internacionalização. Já tem voo
que liga Fortaleza à colombiana Bogotá e, desde junho, ela
aterrissa em Miami. Em agosto
desembarca em Santiago, no
Chile, e em dezembro terá embarque regular para Nova York.
“As vendas serão abertas em
agosto. Mais detalhes dessa
nova rota serão divulgados na
abertura das vendas”, diz Tarcísio Gargioni, vice-presidente de
marketing da empresa.
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Time is over!

“O futuro é incerto e o fim
está sempre por perto”.
Jim Morrison

Francisco alberto Madia de souza

M

as e se todos escancarassem o coração,
deixassem de lado eventuais divergências, abrissem mão de pequenos conceitos, entendimentos, certezas, mesmo
assim você acha impossível...? Sim, absolutamente impossível. Agora, se você dispõe
de tempo, energia e dinheiro sobrando e
diverte-se em perdê-los, aproveite. Tô fora!
A juventude, a loucura, a paixão, o devaneio e o delírio ensandecem os gestores de
fundos. Como sempre estão com pressa, diferentemente dos jovens que patrocinam,
ainda não cruzaram a casa dos 30 e têm todo tempo do mundo pela frente.
Resistem o máximo que podem, engolem seco, mas, em algum momento, cravam de morte projetos de autores expulsos
aos berros e gritos de suas obras. Como um
dia ocorreu com Jobs na Apple. E, depois,
ele voltou. João Ricardo, 35, e José Eduardo, 33, protagonizaram nos últimos dois
anos a grande guerra da internet no Brasil.
Seus algozes, os fundos americanos Accel,
Tiger e Insight (Priceline). Foi assim. Depois de trancar a matrícula na faculdade de
direito, João Ricardo decidiu acompanhar
o lutador Roger Gracie na abertura da academia Gracie na cidade de Londres. Treinava e dava aulas de jiu-jítsu. Voltou ao Brasil
em 2005. Fundou um primeiro comércio
eletrônico – Apetrexo – e, em 2011, com seu
irmão José Eduardo, “construiu” o Hotel
Urbano.
Em três anos tornou-se, o Hotel Urbano,
o queridinho dos investidores. Decolou na
vertical. Em pouco tempo, uma injeção
de US$ 150 milhões dos três fundos americanos, e, segundo aqueles cálculos que
algumas pessoas fazem e quase todas as
outras abrem a boca e acreditam sem pedirem comprovações, foi avaliado em R$ 2
bilhões. Em 2015, bateu na casa de 1 milhão
de clientes e um faturamento de R$ 550 milhões. Mas a relação com os investidores
era insuportável. Foram sacados do comando e tiveram de se conformar apenas como
acionistas. Em 2016, o Hotel Urbano veio
abaixo. Vendas caíram 70%. Investidores
acenaram a bandeira branca e celebraram
o armistício com os irmãos. Até quando? O
suficiente para recuperarem o investimento e caírem fora. Há dois meses, João Ricardo, correndo riscos pelo contrato de confidencialidade assinado no armistício, abriu
a boca. Revelou e confirmou, como tenho

insistido, que empreendedores e investidores olham em direção opostas, e alimentam expectativas diferentes e antagônicas.
Os primeiros acreditam que felizes chegarão ao lucro. Os segundos abominam a tal
de felicidade.
João Ricardo conversou com Bruno Vieira Feijó da revista PE&GN:
1 – “Na minha cabeça, startup é estado
de espírito, não números. Para os fundos,
o DNA de startup era incompatível com
quem já tem 600 funcionários e fatura R$
500 milhões...”.
2 – “Exigiam uma gestão mais profissionalizada e começaram a contratar funcionários mais experientes vindos de consultorias estreladas... tivemos de receber aqui
bonitões de terno e gravata que ganhavam
R$ 1 milhão por ano...”.
3 – “Perdemos as pessoas que compartilhavam o sonho de construir de forma sustentável e perene uma marca online referência em viagens na América Latina”.
4 – “Existe um comportamento fundamental que todos precisam ter: o de líder
servidor. Quem não serve o outro não tem
moral para pedir ajuda em momentos cruciais. Não terá um programador a seu lado
virando a noite para construir ou corrigir um projeto bacana. Os bambambãs de
gravata que vieram para cá, com 20 ou 30
anos de mundo corporativo nas costas,
eram ótimos em planejamento e estratégia. Falavam bonito, faziam um milhão de
apresentações no Power Point, mas zero na
execução...”.
5 – “Qualquer curso pode ensinar a fazer
PPTs e planilhas, mas nenhum ensina características como atitude, caráter e postura de dono. O nosso negócio é feito de pura
execução, mão na massa!”.
Deu pra entender? Não combina, não
carbura, não orna, não multiplica, não
prospera, não glorifica, não viceja, não floresce, não nada. Só aborrece.
Em passado recente, de triste lembrança, sofrimento, escravidão, porrete, chicote, terno, gravata, power point, gomalina,
bico fino, davam dinheiro.
Acabou! Next...

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

Da esq. para a dir., Gabriel Borges, o GB, Pedro Cabral, Fred Siqueira, André Chueri, Douglas Bocalão e Alexandre Hohagen, sócio da Ampfy e CEO da Nobox Miami

Ampfy quer ser hacker marketing
para monitorar seus clientes
Conceito tem por objetivo estar antenada com as necessidades de
comunicação em tempo real e funcionar como hub de criatividade
Paulo Macedo

C

onsiderado um hub de criatividade, por reunir agências de publicidade, estúdios
musicais, produtoras de filmes
e escritórios de design e arquitetura, a Vila Madalena passa a
sediar a operação da Ampfy. A
agência já ocupava o local durate a sua reforma. A inauguração
oficial das novas instalações,
porém, foi no último dia 20. O
receptivo foi comandado pelo
sócio e CEO Pedro Cabral e pelo presidente Andre Chueiri. O
prédio tem quatro andares e teve sua estrutura projetada por
Reinach Mendonça (RMAA).
O Superlimão Studio foi o es-
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critório de arquitetura e design
escolhido para desenvolver o
projeto de interiores da agência. Responsável pelo design do
Google Campus e outras obras
com desenhos atuais, o estúdio
buscou novas linguagens estéticas inspiradas no dia a dia,
que reúnem a funcionalidade, a
simplicidade e a consciência de
materiais.
Chueiri afirma que a Ampfy
vive um momento único nesses
tempos de crise. O novo espaço é elemento de motivação da
equipe. “Eles estão muito orgulhosos e garantem um clima
especial à operação”, diz o presidente da agência. “Queremos
trabalhar com autênticos ha-

“Em 2016,
a agência
aprEsEntou
crEscimEnto
dE 42%
Em rElação
a 2015”

ckers de marketing dos nossos
clientes, ou seja, invadindo sua
intimidade para descobrir como
podemos ajudá-los a criar soluções com um monitoramento
avançado e antecipado”, destaca Chueiri.
“Como todos nós trabalhamos com notebooks, optamos
por deixar as nossas posições
de trabalho prontas para mudar
a qualquer momento, de acordo com a necessidade de novos
projetos”, explica o CSO Gabriel Borges. “Em 2016, a agência apresentou crescimento de
42% em relação a 2015. Este é
o quinto ano consecutivo de
crescimento acelerado”, finaliza Cabral.

AGÊNCIAS

FCB Brasil incentiva coletividade e
a ir além do óbvio na comunicação

Empresa, que recentemente adotou o posicionamento We Are Makers
e conquistou seis clientes, tem expectativas positivas para este ano
Estúdio Mario Daloia /Divulgação

JÉSSICA OLIVEIRA

O

ano de 2017 tem sido especial para a FCB Brasil, com
conquista de contas, concretização do posicionamento e boa
expectativa para o período. “A
iniciativa privada entende ou
está entendendo que o pior já
passou. O ano passado foi inacreditavelmente mais complexo que esse”, diz Pedro Cruz,
CCO (Chief Cultural Officer) e
COO (Chief Operating Officer)
da FCB Brasil.
Em junho, a agência adotou o posicionamento We Are
Makers, conceito que vem do
Movimento Maker, extensão
da cultura Do-it-Yourself. “Os
valores que vivemos são da cultura maker, como trabalho em
conjunto e o apreço ao risco.
Não vamos dizer que nascemos
prontos para ser makers, mas
estamos trabalhando nisso”,
afirma Cruz. O executivo explica que a mudança concretiza
o que estava sendo semeado,
plantado e colhido há algum
tempo na agência e a empresa
apenas reconheceu o que já fazia sentido para ela.
No RH, por exemplo, atração, treinamento, desenho de
carreiras e manutenção de talentos estão sendo feitos nessa
nova cultura. As contratações
recentes de Alexandre Nolasco,
como gerente de mídia; André
Pallu, como redator; e Antonia
Zobaran, como diretora de arte,
já refletem isso. “Os três fazem
sentido dentro do espírito que
a agência quer ter, é um tijolo
a mais nessa história. (A CCO)
Joanna Monteiro tem uma sensibilidade enorme para montar
a equipe. Dá mais de trabalho
porque passa por várias lentes,
mas a gente diminui muito a
chance de errar”, conta Cruz.
A FCB trouxe de Cannes
Lions, este ano, dois Leões de
prata na categoria Design, pelo
case De Real para Realidade. O
projeto para o Estadão é uma
plataforma que calcula os bens

Pedro Cruz: “Gostamos de fazer as coisas bem planejadas, nada é feito de maneira impulsiva e improvisada”

e serviços que poderiam ser
proporcionados à população
com o dinheiro desviado pela
corrupção. Feliz com o resultado, o executivo lembra que a
comunicação é influenciada e
também ajuda a influenciar o
mundo, e faz sentido olhar para
a comunicação como um vetor
de valores e de transformações.
“É um dever de casa mais complexo e interessante. É uma vertente contemporânea do que se
espera da comunicação”, diz.
Em outubro, a agência vai
apresentar a terceira parte de
um estudo feito há cinco anos
sobre a construção de confiança
no mercado da comunicação.
Em 2012, o foco foi confiança;
em 2015, empatia; e, neste ano,
será medo. O estudo mapeou a
mente humana e como as emoções se estruturam na hora de
construir a confiança. A ideia é
entender como usufruir desse
conhecimento para que o discurso da marca seja mais robus-

“Não vamos dizer
que Nascemos
proNtos para
ser makers,
mas estamos
trabalhaNdo
Nisso”

to e efetivo.
Na FCB desde 2011, Cruz destaca o jeito da agência de investigar as coisas além do óbvio e
aprofundar o conhecimento
sobre comunicação. Outro pilar é oferecer às pessoas espaço
para participar, de forma aberta
e transparente. “Gostamos de
fazer as coisas bem planejadas,
nada é feito de maneira impulsiva e improvisada. E tem espaço para todo mundo se manifestar. É um estilo democrático
que o Aurélio trouxe”, elogia.
A agência foi fundada em
1973, passou por transformações até que, em 2014, adotou a
marca atual. Sob o comando de
Aurélio Lopes, presidente FCB
Brasil e Chairman América Latina, ela tem cerca de 300 colaboradoes, a maioria em São Paulo,
e 19 clientes, entre eles Mondelez, Sky e Brookfield Incorporações, um dos seis conquistados
este ano, que mudou de nome
para Tegra Incorporadora.
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José Eustachio, chairman da Talent Marcel, Violeta Noya e João Livi, CEO da agência: novo momento para o ambiente estratégico de mídia se materializa com chegada da executiva

Talent Marcel tem nova liderança
estratégica para divisão de mídia

A executiva Violeta Noya foi o nome escolhido para conduzir os desafios
cada vez maiores em planejamento, compra e implementação de ações
PAULO MACEDO

A

executiva Violeta Noya,
que deixou a presidência
da Otima, no último mês de
fevereiro, após a venda da empresa pela Odebrecht para a
gigante de mídia exterior francesa JCDecaux, foi convidada
por José Eustachio e João Livi,
respectivamente chairman e
CEO da Talent Marcel, e aceitou ser a nova líder da equipe
de mídia da agência que integra a holding Publicis Communications. Violeta lançou a Otima em 2012 e, já no seu primeiro ano de operação, a empresa
alcançou a liderança do setor
de mídia OOH no país.
Formada em engenharia civil
pela Universidade Federal da
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Bahia, na turma de 1992, com
pós-graduação em housing finance pela Wharton School,
da Universidade da Pensilvânia, e em liderança/inovação
pela University of California,
Berkeley, Violeta tem passagens por empresas como Unilever, Citibank, Diamond Cluster
(Barcelona) e Grupo Telefônica
(Madrid e São Paulo). Possui
mais de 20 anos de experiência
internacional e em gerenciamento em finanças, marketing,
vendas, desenvolvimento de
negócios e estratégia.
É a primeira vez na sua carreira que vai atuar na estrutura
de uma agência de publicidade. Em um momento de transformação na gestão de mídia e
captação de negócios. “Violeta

“Violeta é uma
profissional com
bem-sucedida
trajetória
no mundo
empresarial”

é uma profissional com bem-sucedida trajetória no mundo
empresarial, conhecida como
“challenger” no mercado, desenvolveu projetos de extrema
relevância por onde passou.
A profissional chega à Talent
Marcel para reforçar o perfil de
parceiro de negócios e transformação dos clientes da agência”,
ressalta Livi.
Violeta explica esse novo
momento da sua carreira profissional. “Entrar para o time da
Talent Marcel, uma das agências mais admiradas do mercado, que faz acontecer para seus
clientes, não poderia ser mais
estimulante para uma profissional com o meu perfil, inquieto e movido a desafios”, afirma
a executiva.

agênCias
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Da esquerda para a direita, os executivos Gustavo D’Agustini (diretor de Performance e BI), João Passarinho Netto (VP de estratégia digital) e Jurgis Figueiredo (CEO)

Jotacom assume projeto de biztech
para profissionais que usam Canon
Marca japonesa tem serviço que faz empréstimos de equipamentos
com suporte técnico; plataforma digital vai ativar interação com clientes
Paulo Macedo

A

pós vencer concorrência
com mais três agências, a
Jotacom foi anunciada como
vencedora do processo seletivo
promovido pela Canon, marca
japonesa de câmeras fotográficas e outros devices de captura
de imagens. A conquista envolve a divisão CPS (Canon Professional Services). Sua missão
é desenvolver uma plataforma
digital para profissionais de fotografia e de cinema.
Através desse canal, a empresa vai ativar empréstimos de
equipamentos para os integrantes do CPS, um serviço global
da Canon, que também garante suporte técnico em eventos,
além de limpeza e atendimento

personalizado. O serviço integra a divisão PIS (Professional
Imaging Solution).
“Hoje a interface digital entre a Canon e os nossos clientes
está se tornando ainda mais importante para o nosso negócio e
para assegurar uma comunicação mais rápida e precisa. Esta
nova plataforma se tornará o
suporte central para o nosso
programa de suporte ao cliente,
o CPS, que é a razão pela qual
nós decidimos confiar na Jotacom para nos apoiar em um
projeto tão importante”, justifica o executivo Ryan Kamata, gerente do PIS da Canon do
Brasil.
Com clientes como a sul-coreana Whoscall, SulAmérica,
Buscapé, EF English Live, Sicre-

“Geramos neGócios
para o cliente
por meio da
metodoloGia
proprietária
de cross
performance”

di, Movile, Telesena e Blizzard
Entertainment, por exemplo,
a Jotacom se posiciona como
agência de cross performance.
“Este modelo de atuação já
vem sendo praticado na agência há alguns anos com bastante sucesso. Na Jotacom, entendemos o desafio, construímos
a solução e geramos negócios
para o cliente por meio da metodologia proprietária de Cross
Performance. Assim, amplia
mos a nossa atuação em consultoria estratégica para as marcas
do nosso portfólio de negócios,
sempre com o objetivo final de
potencializar retorno e resultados”, justifica o executivo João
Passarinho Netto, vice-presidente de estratégia digital da
agência.
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essênciA

A Leo Burnett Tailor Made destaca a essência
do Jeep Renegade no filme Espírito Jeep. A
peça mostra que o carro mantém os valores
da marca: aventura, liberdade, autenticidade
e paixão. Além do filme para TV, a campanha
conta com vinhetas que fazem uma associação do espírito Jeep com elementos do carro.
A F.biz assina as peças para digital.

LeO Burnett
FCA
Título: Espírito Jeep; produto: Jeep Renegade; redator: Vinicius Stanzione; diretor de arte: Pedro
Utzeri; produtora de imagem: Stink Films; direção
de cena: Jones+Tino; produtora de áudio: Big Foote; aprovação do cliente: João Ciaco, Maria Lucia
Antonio, Marjorie Kockanny e Rafael Pires.

ApenAs pAre

Quem gosta de chocolate usa, muitas vezes, a guloseima como uma momento de
pausa na rotina atribulada. A campanha,
assinada pela David, está totalmente alinhada com essa ideia. São dois filmes: Carrossel e Pare o Mundo que eu Quero Nestlé.

DaviD
Nestlé
Título: Carrossel; produto: Chocolates Nestlé; diretor de arte: Jean Zamprogno e Diogo Mendonça; redator: Fernando Pellizzaro e Marcelo Florentino; produtora de imagem: Landia; direção
de cena: Rodrigo Saavedra e Robert Llauro; produtora de áudio: Mugshot; aprovação do cliente: Liberato Milo, Leandro Cervi, Rafael Souza,
Ingrid Lambrecht e Rodrigo Demarchi.

AmizAde

Não há criança que resista a um bicho de estimação. Mesmo quando têm medo, elas costumam simpatizar com os animais. No filme
para divulgar Pedigree Sachê, uma garotinha
tímida começa a interagir com a nova vizinha
assim que conhece seu cachorro. Percebendo
a empatia, a mulher oferece o sachê de comida para que a menina dê ao cão.

BBDO MéxicO
Pedigree
Título: Shy; produto: Pedigree Sachê; criação: Manuel Sandoval, Eduardo Espinoza e Hugo Moedano;
produtora de imagem: Ocean Filmes; direção de
cena: Carlos Eduardo Mendes Paredes; produtora
de áudio: Raw Audio; aprovação do cliente: Valdir
Nascimento, Fernando Manoel e Rafaella Kazaoka.
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silêncios

Para incentivar as pessoas a fazerem doações, algumas
músicas terão a palavra sangue trocada por “silêncios”
quando executadas na NovaBrasil FM. A campanha Música do Bem, com criação da Wunderman, quer chamar a
atenção para a falta que o sangue faz tanto nas músicas
como nos bancos, nesta época do ano, quando as doações
caem. Entre as canções alteradas estão Doce vampiro, de
Rita Lee, Querem meu sangue, do Cidade Negra, e Podres
Poderes, de Caetano Veloso, entre outras. Quando a música acaba, os ouvintes serão avisados da ação. A comunicação ainda conta com spots e desdobramentos em digital.
A veiculação ocorre durante julho todo e tem intenção de
atingir 2 milhões de pessoas, em 170 cidades de São Paulo,
Pernambuco, Bahia e Distrito Federal.

WunDerMan
NovAbrAsil Fm
Título: Música do Bem; produto: institucional; VP de criação: Paulo
Sanna; direção geral de criação: Adriano Abdalla; direção de criação: Fernando Tomeu; criação: Danillo Ferrari, Jose Ricardo Novoa,
Jaime Agostini e Ricardo Polinesio; aprovação: Nivaldo Fernandes.

GeniAl

Para associar a marca ao Rock in Rio, do
qual é apoiador oficial, o Habib’s lança uma
coleção de copos que presta homenagem aos
grandes nomes do rock. Com veiculação em
TV e internet, o filme que divulga a promoção volta os holofotes para o público, mostrando quem são os astros dos shows.

PuBLicis
HAbib's
Título: Gênios do Rock; produto: institucional; direção de arte: Flavio Toscano, Paulo Damasceno e
Victor Emeka; redação: Fred Gerodetti e Leandro
Leal; produtora de imagem: Trator Filmes; direção de cena: Renato Cabral; produtora de áudio:
Lucha Libre; aprovação do cliente: Alberto Saraiva, André Marques e Tânia Paina.

poderosA

Karol Conka está em todas. Agora a
rapper estrela a campanha da Mercedes-Benz. O filme, que conta a trajetória da cantora, está alinhado com a
ação global Grow up, que tem a intenção de aproximar a marca dos jovens.

MOMa
merCedes-beNz
Título: Escreva sua história; produto: institucional; criação: Rodolfo Sampaio, Guilherme Martins e José Caporrino; produtora de imagem: Movie; direção de cena:
Cristina Streciwik; produtora de áudio:
Marroquino Music; trilha sonara: Tropkillaz; aprovação do cliente: Holger Marquardt, Dirlei Dias, Evandro Bastos, Priscila
Estevo, Thiago Mourao e Graziele Maciel.
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digital

Segurança nas agências passa
pela criação de nova cultura

Wutwhanfoto/iStock

Para não serem vítimas de próximo WannaCry, analistas fazem alerta às
agências sobre risco de compartilhar dados no WhatsApp e em nuvens
Danúbia Paraizo

O

fluxo de trabalho nas agências de publicidade inclui o envio e o recebimento constantes de arquivos para clientes e
fornecedores, em uma rotina que não está
restrita ao ambiente corporativo. Com as
facilidades da mobilidade, uma cafeteria,
praia ou qualquer local com internet pode
se tornar um escritório, aumentando os
caminhos por onde circulam informações
sigilosas.
Nos últimos anos, o investimento em segurança digital vem ganhando espaço no
budget das empresas, mas está longe do
ideal. Segundo o relatório Cisco 2017 Midyear Cybersecurity Report, levantamento
global sobre as principais ameaças e tendências sobre segurança das empresas, divulgado na semana passada, apenas 40%
das companhias de pequeno e médio porte
contam com sistemas de defesa para perda
de dados, por exemplo, enquanto 34% detêm segurança para e-mails e mensagens
internas.
Nesta quarta-feira (26), a Cisco revelará
informações sobre o mercado brasileiro,
mas os dados iniciais da pesquisa indicam
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que o cenário não é muito diferente. No
país, apenas 35,4% dos incidentes legítimos que ameaçam a segurança são remediados em empresas de pequeno e médio
porte.
Na indústria da comunicação, o mercado passou a observar com lupa o assunto,
principalmente, após agências de publicidade do Grupo WPP terem sido diretamente afetadas pelo malware Petya, em junho.
O ciberataque é uma evolução do WannaCry, que afetou mais de 100 países, no mês
anterior, invadindo o sistema das empresas
de diversos segmentos, criptografando os
arquivos de seus computadores e exigindo
pagamento para decodificá-los.
Passado o susto, o momento é de reorganização dos sistemas internos de segurança
e atenção redobrada às possíveis vulnerabilidades. Segundo Ghassan Dreibi, gerente
regional de segurança da Cisco, a proteção
contra ataques de hackers nas agências passa pela criação de novas culturas e hábitos
de consumo de internet. “Cada vez mais as
pessoas trabalham em casa ou em cafés, e
as empresas não perceberam que isso implica em outro desafio de segurança”, explica o executivo.

“Cada vez mais as
pessoas trabalham
em Casa ou em Cafés,
e as empresas não
perCeberam que
isso impliCa em outro
desafio de segurança”

Não à toa, problemas no compartilhamento de dados em cloud e no mobile foram enumerados por 59% dos profissionais
de segurança como os mais desafiadores na
proteção contra ataques. Fora da agência,
os funcionários precisam acessar os arquivos de alguma maneira, e isso nem sempre ocorre de forma mais segura. Segundo
Dreibi, a utilização de nuvens não corporativas, como iCloud, Evernote e Dropbox, ou
ainda, aplicativos de mensagens pessoais,
como WhatsApp, são as formas mais populares nas agências, e as mais perigosas,
porque não só comprometem a proteção de

Marcelo Toniolo, do MBA de Gestão de Risco da Fecap

técnico e entende desse mundo complicado. O ideal é que você crie políticas de segurança que sejam transparentes para seus
usuários, além de formas de transferir essas informações sem ser técnico”, defende
Dreibi. No grupo de situações que ampliam
a vulnerabilidade de segurança está o chamado phishing, mensagens maliciosas que
podem ser enviadas por e-mail ou aplicati440144_LODUCCA_Record_142x155
vos de mensagens
com o intuito de enganar
20/07/2017 - 14:40

o usuário e fazer com ele clique em um link
ou instale um programa que vai infectar
toda a rede.
“A integração de uma gestão mais eficiente e segura dos arquivos com regras básicas
de segurança, como criptografia de arquivos, e regras para utilização de dispositivos
externos, como pen drivers, HD externos,
bluetooth, backups seguros e constantes,
podem auxiliar na prevenção do vazamento de informações”, orienta Toniolo.
Para Bruno Prado, CEO da UPX Technologies, a falta de conhecimento sobre segurança é reflexo do pouco investimento
das empresas no assunto. “O cargo de CSO,
executivo de segurança, nas empresas,
é relativamente novo. Está começando a
ser adotado. O budget para essa finalidade
também está ganhando incremento agora.
Antes, segurança ficava no guarda-chuva
do TI, mas o profissional que faz a proteção
dos sistemas tem outro perfil”.
Em um cenário em que as ameaças surgem a cada segundo, tornando impossível
a missão de criar uma vacina com a mesma
rapidez, blindar-se em todas as frentes e
investir no monitoramento constante são
a chave, algo que está longe de muitas empresas na indústria da comunicação, como
salienta Dreibi, da Cisco. “Pelo volume de
investimento no setor, as empresas ainda
não acordaram para esse momento. E acho
que é bastante grave. Estão perdendo dados hoje e não sabem para onde essas informações estão indo. Elas não estão seguras
quanto às novas ameaças”.

PRODUÇÃO: CASABLANCA.

Proteção em rede
Plugadas no sistema de segurança de
sua matriz, no exterior, garantindo monitoramento e proteção à sua rede interna,
as principais agências de publicidade no
Brasil devem estabelecer modelos próprios
de cultura digital, na opinião de analistas
de segurança. Segundo Marcelo Toniolo, professor do MBA de Gestão de Risco e
Compliance da Fecap (Fundação Escola de
Comércio Álvares Penteado), a centralização da entrada e saída de informações no
âmbito global pode trazer benefícios, como
a atualização dos sistemas de segurança de
forma massiva, rápida e eficiente, além do
monitoramento do tráfego de dados e de
possíveis ataques, mas devido a peculiaridades de cada país, é importante que as
agências mantenham estrutura localmente.
“A criação dessa rede interna global precisa
ser muito bem orquestrada, além de serem
necessárias estruturas locais mínimas, pois
em alguns casos, a intervenção física nos
equipamentos locais é insubstituível”.
Dreibi, da Cisco, concorda com o colega, explicando que mesmo que os grupos
de comunicação internacionais sejam bem
estruturados, suas agências de publicidade
regionais precisam ter ferramentas próprias
de back-up para gravação de dados corporativos e, preferencialmente, mantenham
os arquivos fora da rede. “Por que não utilizar uma cloud corporativa terceirizada,
onde o nível de segurança é muito maior?
Pensar em fazer back-up externo facilitaria
muito a vida, mesmo porque lá fora o cenário é outro”, afirma Dreibi.
Todos concordam também que tão importante quanto a implementação de tecnologias capazes de manter os sistemas
atualizados é lidar com o fator humano.
Criar treinamentos com orientações simples e diretas aos funcionários sobre as
possíveis vulnerabilidades reduz os problemas de segurança consideravelmente,
principalmente, porque muitos tomam
certas atitudes sem sequer saber que estão
criando um ambiente vulnerável. “Alguém
que trabalha contra o tempo para terminar
uma campanha e, para conseguir cumprir o
prazo, decide trabalhar no fim de semana,
e envia o arquivo para o seu e-mail pessoal, sem utilizar qualquer tipo de proteção,
pode colocar a empresa e o cliente em risco”, ressalta Toniolo.
Outros casos comuns estão ligados ao
download de aplicativos sem saber detalhes sobre seu desenvolvedor, ou fornecer
dados pessoais em cadastros virtuais, facilitando o roubo de informações de identidade do usuário. “Nem todo mundo é

Divulgação

dados, como deixam as empresas sem controle das informações que entram e saem
de sua rede.
“É comum o uso do celular para o trabalho. Quando você quer fazer o envio de
um arquivo, usa o WhatsApp ou qualquer
outra ferramenta de comunicação pública.
As pessoas transferem arquivos do desktop
para o tablet ou para o iPhone usando ferramentas que são simples. Mandam e-mails
com anexo, só que o e-mail não é encriptado, facilmente se captura essa informação.
A forma como o ambiente publicitário trabalha ainda é muito informal”.

UMA GRANDE
HISTÓRIA DE AMOR.
COM CAPÍTULOS
DE GUERRAS,
INTRIGAS E
DISPUTAS POR
UM REINO.

A nova novela
da RECORD TV.
De Gustavo Reiz,
com direção-geral
de Ivan Zettel.

DE SEGUNDA
A SEXTA,
ÀS 19H30.
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marketing & negócioS
Sucesso começa
com um bom
briefing – Parte 2

andresr/iStock

Anunciante e agência precisam
analisar com cuidado qual é o melhor
método e processo a serem seguidos
Rafael Sampaio

A

lém daqueles briefings mais simples,
óbvios e diretos, que não demandam
raciocínios muito elaborados e são para
ações em circunstâncias menos complexas, cada vez mais há situações nas quais
os desafios a serem enfrentados demandam campanhas abrangentes, para enfrentar grandes dificuldades de mercado, para
suportar marcas com posicionamento mais
sutil ou para operar em ambientes hipercompetitivos.
Nestes casos, o documento a ser produzido é, evidentemente, mais abrangente e
complexo, analisando um número maior
de variáveis requintadas, mapeando de
modo mais preciso o posicionamento de
concorrentes diretos e indiretos e propondo uma estratégia de comunicação, assim
como seus desdobramentos táticos, que tenham maior grau de sofisticação.
Quando se está diante dessa situação, o
cliente e sua equipe podem não ter tempo,
conhecimento específico ou expertise para desenvolver esse briefing da forma adequada. A melhor solução é natural: deixar
a agência estruturar o briefing, para que o
anunciante aprove os parâmetros a serem
seguidos e, na sequência, a agência desenvolva seu trabalho de planejamento, criação e mídia com maior segurança de que
está em direção ao objetivo definido.
Existem também situações intermediárias, nas quais o anunciante prepara um
briefing inicial, sem maiores aprofundamentos, e a agência trabalha em seguida,
fazendo um contra-briefing ou um planejamento básico que, ao ser discutido com
o cliente, resulta numa espécie de briefing
melhor elaborado ou um planejamento inicial, que será desenvolvido posteriormente
pela agência.
O importante, nesses casos, independe
do método de abordagem e das etapas realizadas, mas deve se concentrar no objetivo de se produzir um documento inicial
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mais preciso sobre a direção a ser seguida
e a meta a ser alcançada, mesmo em se tratando de circunstâncias mais complexas e
definições mais sofisticadas.
Em conjunto, o anunciante e a agência
precisam analisar com cuidado e neutralidade, sem nenhum parti pris prévio, qual é
o melhor método e processo a ser seguidos.
Isso porque, provavelmente, o ideal será a
definição de mais do que uma única alternativa a ser empregada no dia a dia. A outra
definição importante é decidir sobre quais
profissionais na agência devem se envolver
nessas tarefas de briefing. O mais natural
é o atendimento, seguido pela área de pesquisa e planejamento – especialmente nos
casos de maior complexidade. Mas criação
e mídia também podem se envolver, em alguns casos.
Esse grupo de pessoas, nas agências de
menor porte, pode ser o mesmo em cada
etapa, ou seja, as de briefing e de planejamento, desde que tenham consciência do
foco de seu trabalho em cada momento.
Nas estruturas maiores, podem ser organizados dois grupos, cada qual para uma
tarefa, briefing e planejamento, com isso
ganha-se um extra em termos de visão e
capacidade crítica. É essencial não esquecer que a participação do anunciante é
fundamental em cada etapa, para orientar
a produção do briefing e suas definições,
na primeira, e para considerar se o planejamento atendeu ao briefing, na segunda
etapa. As decisões cabem exclusivamente
a ele, cliente (seja de forma individual ou
coletiva, dependendo da organização do
anunciante).
Utilizar o conhecimento, a expertise, o
talento e a experiência dos profissionais
da agência é, evidentemente, muito importante; mas o anunciante não pode abdicar
de sua responsabilidade de decisão, que é
exclusivamente dele. É ao cliente que cabem as decisões, tanto sobre o que solicitar à agência, como em termos do que será
aprovado nas etapas de planejamento, criação, produção e mídia.

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

mídia
Quatro Rodas e Superinteressante
discutem mobilidade urbana em SP

Divulgação

Tema central foi a

relação entre carros,
pedestres e dia a dia
das cidades

O
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Walter Longo:
“Todo mundo usará transporte público no momento em que ele for o que deveria ser”
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s desafios e as tendências da mobilidade urbana foram abordados em evento
da Quatro Rodas realizado em parceria com
a Superinteressante, do Grupo Abril. Com
temas como o novo papel do automóvel nas
cidades e um sistema de transporte mais
solidário e inclusivo, o Fórum Mobilidade
foi realizado no último dia 20, no Complexo Aché Cultural (Tomie Ohtake), em São
Paulo. O foco foi a relação entre os carros,
os pedestres e o dia a dia das cidades, que
têm uma frota considerável de veículos,
baixo investimento em transportes públicos
e pouco respeito às leis de trânsito.
O presidente do Grupo Abril, Walter Longo, abriu o evento falando que o assunto
atinge a todos em uma cidade, independentemente da classe social. Além disso, conscientizar a população sobre as vantagens do
transporte público se faz com incentivo e
qualidade do serviço. “Todo mundo usará o
transporte público no momento em que ele
for o que deveria ser. O transporte individual pode e deve ser encarado como alternativa válida e positiva, em uma visão futura de
mobilidade multiplataforma. Nós precisamos de automóveis inteligentes, ruas inteligentes, cidades inteligentes, mas, principalmente, de governantes inteligentes”.
Para o executivo, as autoridades competentes precisam analisar quais são os principais problemas a serem resolvidos. Ele
comentou que aplicativos como Waze e
Uber “fizeram mais pela mobilidade urbana
do que todos os departamentos de trânsito
juntos”. “Dirigir sempre foi, e pode continuar sendo, uma fonte de prazer, autonomia e
liberdade, mas a má gestão das cidades está
acabando com isso. As pessoas estão perdendo a vontade de dirigir”, afirmou.
Participaram ainda nomes como Sérgio
Avelleda, secretário de Transportes da cidade de São Paulo; João Octaviano Machado
Neto, presidente da CET-SP; e Guilherme
Telles, diretor-geral do Uber no Brasil. A
programação teve os painéis Autônomos e
compartilhados: o novo papel do automóvel
nas cidades, O sistema de transporte mais solidário e inclusivo, O trânsito e a Internet das
Coisas, Arquitetura Urbana: como desenhar
cidades eficientes e O futuro da mobilidade
urbana. O evento teve patrocínio de Petrobras, BMW e Idea! Zarvos.

TODA HISTÓRIA DE
AMOR TEM OBSTÁCULOS.
NESTA, SÃO GUERRAS,
INTRIGAS E DISPUTAS
POR UM REINO.

A nova novela
da RECORD TV.
De Gustavo Reiz,
com direção-geral
de Ivan Zettel.

DE SEGUNDA
A SEXTA,
ÀS 19H30.

R7.COM/BELAVENTURA
COM PARTICIPAÇÃO DE: LARISSA MACIEL, BERNARDO VELASCO, RAYANNE MORAIS E GISELLE ITIÉ.
FOTOS DO ELENCO: BLAD MENEGHEL.
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Crescer lança projetos comerciais
combinados com as redes sociais
Revista da Globo atingiu 500 mil
seguidores no Instagram e busca
a liderança no chamado segmento
“parenting”, que concentra jovens pais
Claudia Penteado

P

oucos segmentos de mercado têm sido menos afetados
pela crise econômica, e o voltado para bebês – leia-se principalmente brinquedos e moda
infantil – é um deles. É nele
que atua a Crescer, plataforma
da Editora Globo voltada para
jovens pais, uma área em que
não faltam assunto e novidades e que é repleta de oportunidades, segundo Daniela Tófoli,
diretora do grupo Crescer, Galileu, Casa e Jardim e TechTudo.
Os jovens pais de hoje – grávidos ou com filhos até 3/4 anos
– estão superengajados na missão e conectados. “É uma fase
de muitas dúvidas, e faz com
que a busca por informações
seja constante, principalmente
no ambiente digital”, diz Daniela.
Segundo ela, o mercado é
pouco atingido pela crise porque, tradicionalmente, os pais
cortam por último as despesas
com itens para os filhos e só
quando não encontram alternativa.
Conforme dados da Abrinq
e da Iemi - Inteligência de Mercado, o setor de brinquedos
deve crescer 10% este ano e é
de alto potencial, com aumentos anuais de 8% em média. Já
a Abravest afirma que o setor
de moda infantil cresceu 6% no
ano passado e em quatro anos a
produção nacional deve ocupar
70% do setor.
Tiago Afonso, diretor de
desenvolvimento comercial e
digital da Crescer, afirma que
o segmento chamado “parenting”, de jovens pais e mães,
fervilha porque é um momento
da vida de imensas transformações – em atitudes e hábitos de
consumo em geral. “Passa-se a
comprar carros diferentes, as
escolhas se baseiam mais pela
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necessidade. A funcionalidade, por exemplo, ganha mais
importância do que design e indulgência”, exemplifica.
Outro sinalizador interessante é o volume de blogueiras sobre maternidade só nos
Estados Unidos: 2 milhões. No
Brasil, Tiago Afonso diz não saber o volume, mas o fato é que,
se por um lado jovens mães se
tornam blogueiras, mães e pais
procuram opiniões e informações mais embasados na hora
de tomar decisões relativas aos
próprios filhos. “Falamos muito de saúde e educação na Crescer. Ouvimos médicos, educadores e pedagogos. Falamos
embasados por especialistas. O
bacana é que somos fonte das
blogueiras, que compartilham
nossos conteúdos, ampliando
nosso alcance”, afirma Daniela.
Apostando no segmento –
em especial moda e brinquedos – a Crescer está lançando
no mercado pacotes comerciais
que combinam a revista com o
alcance e engajamento das redes sociais e site da marca. Com
mais de 500 mil seguidores na
rede social, a Crescer já é líder
em “parenting” no Brasil no
Instagram, em circulação impressa e unique visitors no site.
O Instagram oferece uma linguagem mais visual, tem o propósito de inspirar os pais e tem
dicas de moda, turismo, festas
de aniversário e chá de bebê,
organização, receitas, DIY (Do it
Yourself) e ideias para solucionar rapidamente um problema
corriqueiro, além de fotos, selos e vídeos.
Em setembro, a marca publica a September issue do brincar,
uma edição temática com reportagens de comportamento
sobre a importância do brincar,
matérias de moda e a 12ª edição da tradicional lista dos 50
melhores brinquedos do ano. A

Divulgação

Capa da Crescer, que não se abala com crise, porque pais são ávidos por informação

“É uma fase de
muitas dúvidas,
e faz com que
a busca por
informações
seja constante”
data de publicação é estratégica, visando o mês seguinte, do
Dia da Criança, comemorado
em 12 de outubro.
Outro projeto que vem por
aí em novembro deste ano é
o Baby Market, evento inédi-

to por unir ofertas para casais
“grávidos” ou pais de recém-nascidos e informação por
meio de workshops e palestras
sobre os mais variados temas:
desde cuidados básicos com o
bebê à escolha da babá, entre
outros temas com a curadoria
da redação da Crescer.
Segundo Daniela, as marcas
podem oferecer palestras, ter
stands ou patrocinar o evento.
“A estratégia é juntar a ideia das
tradicionais feiras para gestantes com cursos e informações.
Será um evento premium, que
terá duração de um fim de semana”, afirma.

Revista
Propaganda
renova design
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Projeto gráfico torna leitura mais
leve, valorizando cores e imagens
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UMA COROA,
DOIS REINOS,
MUITAS BATALHAS.
E AINDA UMA
GRANDE HISTÓRIA
DE AMOR.

PRODUÇÃO: CASABLANCA.

ma experiência de leitura mais leve e
prazerosa, desde o design até a impressão em nova gramatura. Essa é a proposta
da reformuação da revista Propaganda, título da editora Referência (também responsável pelo PROPMARK e Revista Marketing),
que chega na edição de julho totalmente renovada. Uma das publicações mais longevas
em circulação contínua do mercado, com 61
anos de história, a publicação traz o perfil de
Gilberto Leifert, que deixou recentemente o
comando da estratégica diretoria de relações
com o mercado da Rede Globo, posição que
ocupava desde 1988. Longe da aposentadoria, o executivo se dedicará a projetos do
mercado de comunicação, como representante da Associação Brasileira de Emissoras
de Rádio e Televisão (Abert) e na presidência
do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).
“É uma feliz coincidência trabalhar a
trajetória de uma figura tão importante do
mercado publicitário como Gilberto Leifert
na estreia desta nova fase”, destaca Pedro
Yves, diretor de redação da revista.
O projeto visual foi desenvolvido pelo
publicitário e designer Marcello Barcusci,
que soma mais de 30 anos em trabalhos na
área. O profissional também edita a revista
multiplataforma Only Mobile Art, que apresenta ensaios produzidos com smartphone
ao redor do mundo. Seu olhar artístico foi
impresso no novo projeto gráfico, que privilegiou a força das imagens nas seções que
já são de conhecimento dos leitores, como
Zap, Making Of, Vaivém e Memória, entre
outras. O papel também mudou, para que
a visualição das cores fosse mais evidente.
A capa passa a ser impressa no papel couchê com laminação fosca, e o miolo no papel offset. “A revista ficou mais leve, com a
leitura mais agradável, valorizando a cor e
o tamanho das imagens, mas mantendo a
qualidade editorial e o conteúdo”, completa Yves, sobre as mudanças. O projeto foi
aprovado pelo diretor gráfico Tiago Ferrentini.
Uma das publicações mais tradicionais
do mercado de comunicação, a Propaganda
teve edição comemorativa de 60 anos em
março de 2016 com profissionais de destaque no mercado, entre agências, anunciantes e veículos, que narraram fatos que revolucionaram a comunicação e o marketing
nas últimas seis décadas. Com o novo projeto gráfico, a publicação reforça seu papel
de vanguarda em estar sempre atualizada,
sem perder qualidade editorial.

A nova novela
da RECORD TV.
De Gustavo Reiz,
com direção-geral
de Ivan Zettel.

DE SEGUNDA
A SEXTA,
ÀS 19H30.
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Seu Jorge, Selton Mello e o inglês Ralph Ineson estão no elenco do filme Soundtrack, produzido pela Ananã e com coprodução da Zohar Filmes. Longa aborda temas como solidão, amizade, limites

audiovisual

Com direção da dupla 300ml e já em cartaz em circuito nacional de cinema no Brasil, o longa-metragem Soundtrack tem um
storytelling centrado no personagem Cris, vivido pelo ator Selton
Mello, um artista multimídia em crise de identidade durante uma
temporada de trabalho na Islândia. Cris vai para o país da Björk
com o propósito de criar uma mostra audiovisual. O público que
vai à sua exposição escuta os sons que ele ouvia quando produzia as fotos. Seu Jorge interpreta o botânico Cao; e o inglês Ralph
Ineson, o especialista em aquecimento global Mark. A produção é
da Ananã e a coprodução da Zohar Cinema, de Isabelle Tanugi. “O
conceito de originalidade e o comprometimento dos atores com o
trabalho de produção do filme conduziu todo o processo criativo”,
afirma Isabelle.

CREsCiMENTo
A Full Jazz, de Christina Carvalho Pinto e Luiz Lobo, conquistou
seis contas no primeiro semestre, entre as quais a linha Natura
Homem, Arroz Vasconcellos e Serasa Experian. “Temos todos
os motivos para comemorar - e estamos, sim, comemorando
muito -, mas nada pode iludir os empreendedores neste país.
Tudo é volátil. Temos de estar sempre preparados”, afirma a
publicitária.
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A publicitária Christina Carvalho Pinto, presidente do Grupo Full Jazz, e seu sócio Luiz Lobo, president

s e companheirismo

te da agência Full Jazz

Fotos: Divulgação

Hugo Veiga e Diego Machado, da AKQA, apostam em um modelo de negócios mais enxuto, que garantiu maior nível de rentabilidade

pRoJETos
A agência AKQA, dirigida no mercado brasileiro por Hugo Veiga
e Diego Machado, responsáveis pela premiada campanha Dove
Real Beauty Sketches, quando integravam o time de criação
da Ogilvy, não tem motivos para reclamar. Responsável pelas
contas do Netflix e Google, está buscando opções para crescer
a operação, desenvolvendo projetos especiais no ambiente digital. Com uma nova sede, que abriga um estúdio e palco para
shows, contabilizou crescimento de 30% na estrutura. “Nossas
iniciativas na área da música e gastronomia começaram a colocar a AKQA Casa nos guias culturais de São Paulo”, destaca Diego, português que se instalou há cerca de dez anos no país. Ele
prossegue: “Nosso modelo de negócio foca em times seniores,
enxutos, coesos e ágeis, que tornam os processos mais eficientes e, consequentemente, mais rentáveis. A AKQA São Paulo
nasceu com o intuito de ser um hub criativo para a network e
para a comunidade criativa de São Paulo. Nestes primeiros seis
meses, solidificamos essa posição”.
paNEla
O chef Emmanuel Bassoleil, do restaurante Skye, em São Paulo, vai ser âncora de um programa de gastronomia no canal
pago Food Network batizado de Um dia de Chef. Ainda não há
data para a atração entrar no ar, mas será neste segundo semestre. Porém, o processo de seleção dos candidatos já está
em andamento. A produção é da Boutique Filmes, que também assina a série de ficção 3%, exibida pela Netflix. Bassoleil
trabalhou com Gaston Lenotre, na França, e chegou ao Brasil
para atuar com Claude Troigros no extinto Roanne, no Rio. É
o segundo programa local da emissora, que tem base nos Estados Unidos.

aCE
Ele, com apenas 19 anos à
época, destronou o mito
Pete Sampras. Seu nome:
Roger Federer. Neste ano,
ganhou seu 8º título em
Wimbledon, um dos quatro torneios que integram
o Grand Slam, circuito que
o tenista suíço acumula 19
vitórias. Lenda viva.
pRoFuNdidadE

O palco eletrônico do
Rock in Rio 2017 terá
cenografia de 1.351 metros quadrados e espaço
coberto de 700 metros
quadrados. Grandmaster
Flash está confirmado
nessa área do evento.
soBE

4.44, de Jay Z, está em 1º
lugar no Billboard 200.
EsTRaNHo

O goleiro Aranha é
aranha ou macaco? Para
parte da torcida do Grêmio, a expressão racista
e preconceituosa é que
vale. Desde 2014, o jogador sofre na Arena do
clube gaúcho. No recente
embate com a Ponte Preta as vaias confirmaram a
atitude racista. Péssimo!
aRTiFiCial

Sem supervisão adequada, a inteligência artificial pode trazer riscos à
civilização, alerta Elon
Musk, CEO da Tesla.
sEdENTaRisMo

O Brasil, segundo a Universidade de Stanford,
é um dos países mais
sedentários do mundo.
O estrelado chef Emmanuel Bassoleil vai comandar programa gastrônomico com estreia neste segundo semestre
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E a propaganda
virou brinde
Stalimir Vieira

A

cabei de receber de um grande banco,
onde mantenho a conta da minha empresa, um bônus de R$ 500 para gastar no
Google Adwords. E, ainda, me concedendo
o direito à criação e manutenção de um website “profissional” e “dois meses gratuitos
dos serviços de presença digital (...)”.

micronegócios do mundo inteiro devem
estar demandando para que essa “indústria” de serviços online produza e entregue o que promete.

Suponho que centenas de formiguinhas
estão criando websites a toque de caixa e
criando campanhas de presença digital! Por
aqui, se apenas as pequenas e microempresas que têm conta nesse banco resolverem
aproveitar a oferta e, passados dois meses,
Confesso que demorei um pouco para
se sentirem atraídas a continuar a relação
entender. Até onde aprendi, vivenciando
com o mesmo fornecedor de serviços digia coisa de dentro, sei que isso tudo custa
tais, pagando R$ 500 por um combo, é de se
dinheiro. Porque também custa dinheisupor que um grande número a quem presta o serviço.
ro de potenciais novos clienO banco está pagando a alguém para que crie, produSuponho que tes para as nossas agências
estarão fora do mercado.
za e entregue os “brindes”
centenaS de
que oferece aos clientes. Esse
formiguinhaS E o que é pior: estarão acrefornecedor tem um nome:
ReachLocal. E um endereeStão criando ditando que esse negócio é
a comprar refrigerante
ço: Woodland Hills, na CaliwebSiteS a igual
naquelas máquinas de aerofórnia, mas com escritórios
toque de caixa porto. E aí?
comerciais espalhados pelo
mundo. É uma espécie de
e criando
se sente quem presupermercado virtual de procampanhaS
de cisaComo
bancar uma equipe para
dutos e serviços de marketing
preSença digital oferecer um trabalho dedicadigital.
do aos projetos de seus clientes? Como se sente quem perde metade
Até aí, tudo bem, é o negócio deles. O que
do tempo e da energia buscando justificar
me impressiona, no entanto, é imaginar
aquilo que cobra? Como se sente quem pasque uma empresa especializada em markesa a noite fazendo e refazendo orçamenting consiga vender seus serviços para uma
tos para continuar competitivo e com uma
outra para que essa outra bonifique seus
margem que permita que o seu negócio
clientes com os serviços daquela. Como
continue sobrevivendo?
assim? Quanto o banco estará pagando por
esse “pacote”, que justifique repassar como
O que eu teria a dizer a um cliente que
“brinde” a seus correntistas?
me chegasse com a tal mala direta do banA promoção fala que, passados os “dois
co, oferecendo de graça aquilo que eu cobro
meses gratuitos” e eu querendo continupara fazer? Posso falar por mim, que recear, devo aderir ao combo de serviços “ao
bi a oferta. Fiquei impressionado. E só não
custo mínimo de R$ 500” com pagamenvou desfrutar dela em respeito ao negócio
to exclusivo, através do cartão do banco.
em que estou há mais de 40 anos. Em resUm combo de serviços por R$ 500? Eu não
peito ao que aprendi sobre planejar, criar e
me lembro de ter cobrado R$ 500 por uma
produzir. Em respeito aos meus colegas de
revisão de texto. Certamente, pequenos e
profissão e empreendimento.
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Stalimir Vieira é diretor da Base Marketing
stalimir@gmail.com

