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Ela conquistou o GP de
Agência de Comunicação do Ano, e Bruno
Properi, diretor-executivo de criação, é o
Profissional de Propaganda do Ano. págs. 3
(Editorial) e 30

Mario D’Andrea, presidente e CCO da Dentsu
Brasil, estará à frente
do júri da competição
Radio Lions do Cannes
Lions 2017. Inscrições
para o festival já estão
abertas. pág. 37

O sistema paywall
passa a ser adotado
pelo Grupo Abril, que
planeja ampliar a monetização de conteúdo.
Projeto é liderado pela
diretora de mercado
Isabel Amorim. pág. 45

Cerveja muda
estratégias

Ilustração de Marina Cota em imagem de Easy_Asa/iStock

a recessão econômica contribui para que as
cervejarias diversifiquem investimentos na mídia,
aparecendo menos na tV. O consumidor também
mudou de hábito, levando as marcas a um novo
jeito de fazer marketing. Especialistas afirmam que
tendência do segmento é mundial. pág. 8

editorial

Vida dura

E

Armando Ferrentini
aferrentini@editorareferencia.com.br

stá sendo difícil para os brasileiros de boa vontade aguentar
tudo o que vem sendo revelado pela imprensa nos últimos meses, semanas e dias, sobre a corrupção sistêmica que tomou conta
do país nos últimos anos.

O Brasil está doente e não será fácil a descoberta e aplicação geral
de um antídoto que comece a reverter o quadro.

Sempre tivemos escândalos na administração pública em todos
os níveis. Mas eram esporádicos e devidamente localizados. Nestes tempos de desgoverno em que mergulhamos, pelo menos até
o impeachment de Dilma Rousseff, estamos todos boquiabertos
com a revelação diária de falcatruas, assemelhando-se o noticiário jornalístico a um verdadeiro circo de horrores, com alguns fatos sendo desnudados que são até difíceis de merecerem crédito,
tamanha a vulgaridade do cometimento e o valor das cifras auferidas pelos meliantes.

***

Até acreditamos que o grande Rui Barbosa, quando redigiu “De
tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças
e de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus”, estava
escrevendo para os dias atuais e não para aquele período da sua
vida e da vida nacional.
O que mais causa asco é a aliança de grandes personalidades bandidas com políticos de proa na administração pública brasileira.
Como se roubou tanto, descobre-se, agora, sem que lá atrás não
tenha havido o mínimo de movimentação das autoridades ainda
sérias do país, no sentido de coibir no nascedouro essa multiplicidade criminosa?
Tem sido um escárnio para a população que luta no dia a dia pela
sua sobrevivência perceber que as ratazanas que nos adularam na
hora dos votos não possuíam o menor objetivo de servir à pátria.
Seus planos indecentes objetivaram apenas e tão somente locupletar-se, como agora se verifica com clareza que nos cega de estupefação.

O cenário é desanimador.

O Prêmio Colunistas São Paulo, o mais tradicional da propaganda do maior centro publicitário do país, realizou, através de
um júri especializado, a sua escolha dos melhores dos últimos
12 meses.
Os resultados estão publicados e devidamente detalhados nesta
edição do PROPMARK.
Nosso destaque inconteste vai para a AlmapBBDO, que, mais uma
vez, após um sem-número delas, sagra-se a Agência do Ano no
segmento publicitário, o mais difícil e complexo de todo o hoje
largo espectro da comunicação do marketing.
Como se atinge e se mantém esse tipo de pódio permanente é um
segredo que o mercado tenta desvendar, mas quando relaciona
alguns itens, vai sempre encontrar os mesmos em concorrentes da
AlmapBBDO, na mesma ou até melhor intensidade.
Fala-se muito em cumprir à risca a herança criativa do passado,
quesito em que a Agência do Ano sempre se deu bem. Basta verificarmos as gerações anteriores de profissionais criativos e de outros setores da agência, para se constatar que as suas sucessivas
direções jamais descuidaram disso.
Mas, podemos dizer o mesmo em relação a outras concorrentes
da AlmapBBDO, igualmente criativas em todos os setores e por
muitas gerações as que já possuem um bom tempo de atividade
no mercado.

Vamos torcer para que realmente o país esteja sendo definitivamente passado a limpo, para que, se não nós, pelo menos os nossos filhos tenham com que se orgulhar um dia da classe política
que ajudarão a eleger.

Qual é o diferencial, então? Talvez seja a sua configuração de
clientes, sempre extremamente voltados para a importância das
boas ideias, da inovação na comunicação, do frescor das mensagens. Sim, é possível que seja esse o “diferencial”.

Seria pedir muito?

Mas muitas agências em todo o território nacional também possuem clientes com esse perfil. Arriscamo-nos até a registrar que
a grande maioria sempre se espelha nos melhores anunciantes e
procura assim cumprir à risca a condição de “sócio” da sua agência no produto final da mesma.

***
Nestes tempos de indignação com a má-fé da maioria da classe
política brasileira, muito se fala que o exemplo vem de cima. E
vem mesmo.
Quando quem tem de dar o exemplo dá o mau exemplo, não resta dúvida que acaba contaminando boa parte dos degraus abaixo,
gerando uma cadeia corrompida que causa revolta ao cidadão de
bem, atingido em alta e baixa escala nas suas atividades do cotidiano.
O salve-se quem puder nesse cenário, transforma-se em bandeira
de ordem, acenando para os gananciosos a facilidade do enriquecimento rápido.
A conta que todos pagamos hoje no Brasil decorre desse sistema criminoso que a cada dia se revela mais vivo que nunca, ainda que surpreendendo parte da população com nomes até então impensáveis.
A cota de marginais da nossa sociedade tende a aumentar, pois
para eles não há razão suficiente para a regeneração. Não só pela
falta de exemplos a serem seguidos, como pela desumanidade
com que são tratados nos presídios, de há muito verdadeiras escolas do crime.

Então, qual é a diferença? Bem, devem ser muitas, não facilmente
percebidas a olho nu. Uma delas, talvez seja a persistência em não
perder clientes. Vimos há pouco a disputa pela Volkswagen, que
abriu concorrência e fez a AlmapBBDO literalmente não dormir
enquanto não tivesse a certeza de que manteria a apreciável conta
em seus domínios.
Podemos então dizer que a diferença é a garra, a aplicação absoluta nas razões do seu ofício e o amor próprio ferido quando um
cliente acena com a possibilidade de desligamento. Aí, o bicho
pega e os caras que lá trabalham pulam, do último degrau da escada que já ocupam, para as nuvens mais altas desse universo.
Assim, fica difícil alcançá-los, pois deixam o concreto pelo abstrato, o possível pelo impossível, a realidade pelo sonho que retorna
em forma de uma nova realidade mais dourada, mais consistente,
a que mais povoa o escaninho de consumo das mentes consumidoras.
N. do R.: Este bloco do editorial é uma homenagem a Alex Periscinoto.
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conexões

edição 2630) sobre o arquivamento
do processo do Cade. É uma grande
vitória da nossa indústria. Mesmo na
crise, vamos sempre juntos lutar pela
autorregulação, pela regulação jurídica
que permite o equilíbrio entre agências,
veículos e anunciantes. Vamos lutar pela
valorização do talento e das grandes
ideias que constroem, posicionam e
conectam marcas e pessoas.”
Luiz Lara
São Paulo- SP

Sampa 463
“Parabéns a todos os envolvidos no
especial em homenagem ao aniversário
de São Paulo (Parabéns, Sampa!, edição
2630). Abordagens interessantes sobre
startups e outros temas da metrópole.”
Claudio Nogueira
São Paulo - SP
“Muito elegante a capa em homenagem
ao aniversário de São Paulo.”
Marcos Divino Araújo
Goiânia - GO
“Parabenizamos o PROPMARK pela
excelente reportagem Investidores
ajudam a multiplicar criações
tipicamente paulistanas (edição 2630),
que trouxe uma clara visão sobre o
desenvolvimento do ecossistema de
startups no Brasil. Gostaríamos de
esclarecer que o fundo privado de R$ 1
milhão, liderado por Rafa Prado, não tem
envolvimento direto dos empresários
Roberto Justus e Carlos Wizard. Eles
fizeram palestras no evento Ebulição
Instantânea, mas não participaram
da análise das startups que poderão
receber investimentos e mentoria.”

Marciel Oliveira
First Com
São Paulo - SP

Editorial
“Parabéns pelo editorial (Consolidação,

Facebook
Post: Programa do SBT eleva
em 31% audiência da emissora
“A Mara realmente manda bem .”
Alan Gomes
Post: Mutato ganha parte da
conta digital da Samsung
“Orgulho por ter convivido com
tanta fera.”
Aloisio Gomes
“O bicho não para!”
Rodrigo Amado
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“Excelente o editorial sobre o caso
do Cenp-Cade. Acho que é um fato
tão memorável para a profissão, que
deveríamos comemorá-lo criando uma
homenagem a Petrônio Corrêa.”
Roberto Duailibi
São Paulo - SP
“O texto do Armando Ferrentini é
maravilhoso. Faz uma dissecação das
funções do Cade dos princípios que
nortearam o exame desse processo
administrativo instaurado em face do
Cenp no já longínquo ano de 2005.
Estou arquivando esse editorial pois,
com certeza, vou usá-lo em algum
instante.”
Paulo Gomes
São Paulo – SP
“Foi uma luta de mais de dez anos,
liderada pelo próprio Cenp, no qual todos
empenhamos nossas energias, talento e
tempo na defesa das nossas crenças
na autorregulação, que agora encerra
mais um capítulo. Como o texto mesmo
diz, lucra todo o mercado brasileiro. Fico
feliz que um veículo importante do nosso
negócio tenha essa visão clara de todo o
processo e se alie às demais entidades
na mesma trincheira.”
Orlando Marques
São Paulo- SP
Errata
Na reportagem Turner vai além da
segunda tela com estratégia de live
experience (edição 2630), o nome
e cargo do executivo saiu errado. O
correto é Rick Nelson, VP de marketing
da Turner do Brasil.

Disqus (comentários no site
de 21 a 27 de janeiro)
Post: Snapchat ou Instagram
Stories: qual engaja mais?
“O próprio Facebook está prometento essa função também. Acho que
tem outro capítulo vindo por aí.”
Guilherme Martins Lupin
Post: O digital elimina 97 centavos
de cada dólar de mídia
“A grande verdade é que todos esses
intermediários agregram pouco valor
aos anunciantes.”
Eric Ornstewin

última Hora
FOLIA

CAMPANHA

ESTUDO

ROI

A Ampro (Associação de
Marketing Promocional)
está organizando um grupo
de profissionais para
conhecer os bastidores e
a montagem do Carnaval
de Salvador, nos próximos
dias 21 e 22. O evento atrai
dois milhões de pessoas e
injeta cerca de R$ 1 bilhão
economia local.
Nesta segunda-feira (30), em
São Paulo, o Yahoo apresenta
o seu estudo anual sobre
mobile. Estarão presentes
os executivos internacionais
Chris Klotzbach e James
Kelm. É a oitava edição da
análise, que revela insights
sobre aplicativos móveis
no mundo e no Brasil,
tendências e previsões para
este ano.

dorinHo

A agência Cucumber, de
Sophie Wajngarten, é
responsável pela campanha
Números para o Instituto
Liberta, que luta contra
a exploração sexual de
crianças e adolescentes.
O flight, que começa nesta
semana, tem mídia pro bono
dos meios TV, revista, jornal
e mídia exterior.
Fernando Guntovitch,
presidente da The Group, vai
ser o moderador do painel
A importância do plano de
mídia nos patrocínios, no
ABA ROI, marcado para
o próximo dia 14 no Rio
de Janeiro. Participam
Alexandre Mutran, da
Rede Globo, Marcio Esher,
do Banco de Eventos, e
Hermann Mahnke, da GM.

merCado
Cervejas reveem estratégias e
diminuem publicidade na TV
Skodonnell/iStock

Aperto econômico, exigência de maior qualidade e o surgimento de
bebidas artesanais provocaram alterações na publicidade do segmento
Claudia Penteado

A

recessão contribuiu para dar
outra cara ao verão: a cerveja, segmento que costumava
anunciar maciçamente nesta
época do ano, em todo o Brasil,
transformou seus investimentos. Há pressão para melhorar
a eficiência na produção, na comercialização, no marketing. Em
outros tempos, desde o início da
estação mais quente do ano, tinha início a chamada “batalha
das cervejas”, com a mídia repleta de ações, principalmente
das líderes do polpudo segmento
Pilsen, até hoje dominado pelas
marcas da Ambev – Skol, Brahma
e Antarctica.
Para se ter uma ideia, dados
do Kantar Ibope Media mostram
que, em 2014, o setor ocupava
entre todas as categorias de consumo a sexta posição em investimento publicitário, com um
total de R$ 3.002,649,00. Já em
2015, o setor pulou para o oitavo
lugar. A verba total caiu para R$
2.541.837,00, mesmo assim manteve em 2% a participação naquele período.
E não foi apenas a recessão (e a
consequente queda no consumo
e nas receitas) que mudou o quadro. Consolidam-se tendências –
que não são novas – no consumo
do produto e um novo jeito de
fazer marketing de cervejas no
país, seguindo rumos mundiais.
Um jeito que, dizem os especialistas, é mais assertivo e puxado
pelas mudanças nos hábitos de
consumo e preferências do consumidor, e também pela diversificação dos canais para falar com
eles. As mudanças passam pela
redução dos investimentos em
publicidade televisiva e pelo fim
da aposta nos camarotes patrocinados pelas marcas de cerveja
das grandes cervejarias na passarela do samba do Rio de Janeiro,
por exemplo. O mercado mudou,
com os territórios de cada marca
melhor definidos, e cada marca
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A era da “guerra da cervejas” acabou, dando lugar à diversidade de ações que passam principalmente pelo meio digital

afina seu foco em ações de relacionamento, promoções e campanhas que as aproximam de
seus públicos.
Uma das tendências mais
emblemáticas no segmento de
cervejas é, sem dúvida, o da
“premiumrização” – que alguns
também chamam de “gourmetização” – que atinge em cheio
o mundo do consumo: chegou
também ao café, à água, aos chocolates, hambúrgueres, sorvetes,
balas, pipocas e até barbearias,
entre outras categorias de produtos. O consumidor se sofisticou,
ficou mais exigente, demanda
maior qualidade e diversificação.
O que era commodity virou símbolo de status.
No caso das cervejas, o mercado se diversificou de tal maneira
que as grandes cervejarias desandaram a comprar marcas menores e têm, hoje, no segmento
premium, a sua maior aposta. Há
mais de 500 cervejarias, mais de

“setor continua
investindo em
inovação e em
novas embalagens,
para atender
a uma nova
realidade do
consumidor
brasileiro”
700 marcas e mais de 3 mil rótulos de cerveja no país. “Os consumidores estão mais conscientes
do que bebem e pedem cada vez
mais qualidade. E não há retorno
quando o consumidor descobre
que um produto não é bom”, comenta Iron Mendes, CEO da Maniacs Brewing Co., marca paranaense de artesanais.
Ele afirma ainda que a recessão não chegou ao setor das artesanais brasileiras e importadas. É

um segmento que cresce diariamente no Brasil e no mundo. “As
cervejas artesanais caminham
bem no Brasil, nossos cervejeiros
são muito criativos e há cada vez
mais tecnologia acessível para as
pequenas cervejarias. Na outra
ponta, os consumidores pedem
novidades, cervejas com mais
personalidade e estão dispostos
a pagar mais por essa qualidade. Ainda há uma diferença de
preços grande entre as cervejas
de massa e as artesanais, muito
devido aos grandes incentivos
governamentais recebidos pelas
grandes empresas, mas as cervejas artesanais estão avançando
consistentemente”.
Hoje, com o avanço da tecnologia, qualquer restaurante
pode lançar a própria marca com
sucesso, atendendo a um público sofisticado. O segmento premium – cervejas produzidas com
ingredientes mais nobres que as
mais populares, porém mistura-

dos a “menos nobres” para baratear os custos de produção – representa cerca de 8% do mercado
brasileiro atual, enquanto o das
artesanais – produzidas somente
com ingredientes nobres – ainda não chega a 1%. Mas é preciso considerar que menos de 1%
representa 140 milhões de litros
anuais.
mUdaNÇa
José Raimundo Padilha é um
sommelier de cerveja que trabalhou 30 anos como criativo em
publicidade e se apaixonou pelo
mercado das artesanais. Ele vem
acompanhando de perto o crescimento das marcas premium e
artesanais e também as mudanças no marketing das cervejas
mais populares. Ele cita um comercial emblemático da gigante
Budweiser veiculado Super Bowl
de 2016, que representa um pouco do desconforto causado pelo
crescimento das cervejas especiais em todo o mundo: o filme
ironizava as cervejas artesanais e
ridicularizava como “hipsters” as
pessoas que gostam de cervejas
mais sofisticadas.
Na ocasião, Budweiser se posicionou orgulhosamente como
uma “macro beer” – enquanto a
própria Anheuser-Busch InBev
vem adquirindo marcas de cervejas premium e artesanais, como a
Elysian Beer – e foi duramente
criticada pelo segmento de cervejas “craft”, como é chamado
nos Estados Unidos. A marca
tentou se desculpar, sem muito
sucesso. Fato é que a Budweiser
– como outras grandes marcas
mais populares – enfrentou uma
desaceleração na curva de crescimento nos últimos anos, antes
sempre fortemente ascendente.
“Há uma mistura de fatores que
se combinam: a recessão, claro,
mas há uma crise na comunicação como um todo, o que pode
explicar o uso de novas plataformas nas estratégias. Além disso,
o bebedor de cerveja está mais
maduro, o que tem levado até
marcas de cerveja mais populares, como a Brahma, a falarem de
qualidade de ingredientes e processos de produção. O amadurecimento leva a uma mudança de
hábito e à consequente transformação na mensagem das marcas,
que fogem dos estereótipos de
outros tempos”, diz.
JoGada
Hoje, diversidade é o nome
do jogo: como a Anheuser-Busch
InBev, todas as grandes cervejarias passaram a contar com um
portfólio de cervejas populares,
premium e artesanais, jogando
em todos os times, e com equipes diferentes para cada segmento, pois cada um exige uma

Indústria adota novo
jeito de fazer marketing

E

liane Cassandre, do Grupo Petrópolis, afirma que
a TV deixou de ser o único
grande meio de investimento
do segmento de cervejas. Segundo ela, hoje o marketing
apoia mais o comercial nas
vendas, o investimento tem
de ser mais direcionado e a
execução dentro dos pontos
de venda precisa ser cada vez
melhor. Uma fonte ligada ao
segmento, que preferiu não se
identificar, comenta que hoje
as marcas têm seus territórios
bem definidos e o consumidor de fato mudou. E, numa
recessão, há dois fenômenos
importantes: as pessoas bebem menos e procuram beber
melhor. Ao mesmo tempo, os
profissionais de marketing
tendem a dar mais valor ao
ROI – ao retorno de cada centavo que investem. “Há uma
migração brutal para o digital
no marketing das cervejas. É
uma mídia que gera vendas
imediatas, permite melhor
segmentação e na qual é mais
fácil medir resultados. Há
também uma queda na verba
total do marketing de todas as
grandes marcas, com metas
de awareness mantendo-se
ambiciosas. Por isso, investimentos como os camarotes do
Carnaval já não fazem sentido. Hoje, a busca é por investimentos mais certeiros e adequados ao posicionamento de
cada uma delas”, comenta a

Divulgação

Eliane Cassandre: TV deixou de ser o único grande meio usado pelas cervejarias

fonte do PROPMARK, que trabalhou muitos anos no mercado cervejeiro.
Gláucia Gouveia, do marketing da Brasil Kirin, afirma que
o movimento de fragmentação
de investimentos de marketing
também se reflete na estratégia de patrocínio e eventos
das marcas. Para a Brasil Kirin,
o Carnaval continua fazendo
parte das ações, e a empresa
terá um camarote proprietário
de Schin em Salvador, além de
estar no Camarote Salvador
com Devassa. “Percebemos
uma fragmentação dos investimentos de marketing, puxada pelas mudanças de forma
de consumo e lançamentos de
novas plataformas de conteDivulgação

Gláucia Gouveia: mulher tem um poder aquisitivo que as torna importante no mercado

údo como mídias sociais. Investimentos em publicidade e
campanhas de TV continuam,
mas buscamos diversificar os
meios e oferecer alternativas
que proporcionem uma experiência diferenciada ao consumidor, como uma ativação
inusitada no ponto de venda
ou um evento que transmita o
DNA da marca”, comenta.
Petroni, da CervBrasil, chama a atenção para o foco nas
experiências de consumo, o que
reduziu a supremacia dos comerciais na TV. “Hoje, sabe-se
que o consumidor tem vários
pontos de contato com as marcas. A comunicação está muito
mais pulverizada e mais voltada
para experiências”.
CP

expertise específica em campo.
O segmento premium tende a ser
o mais rentável e aparece como
a grande aposta da Ambev, por
exemplo, em seus balanços recentes. O que explica isso é que a
cerveja premium – no qual estão
inseridas Stella Artois, Heineken,
Serra Malte, Serpa e Teresópolis –
tem preços cerca de 20% superiores à “mainstream”.
Gláucia Gouveia, diretora de
marketing da Brasil Kirin, afirma que nos últimos três anos foi
notável o desenvolvimento do
mercado de cervejas especiais
no Brasil, embora o consumo da
categoria mainstream continue
concentrando a maior parte do
volume. “Poderemos notar um
consumo mais qualitativo das
cervejas, influenciado pelo crescimento das especiais e pela percepção do consumidor dos benefícios do consumo responsável. 
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 Temos notado nos últimos tem-

pos uma preferência tanto pelo
consumo de cervejas especiais
mais leves, como Pilsen e Weiss,
quanto por outras que inovam
em sabores e misturas, como é o
caso de Baden Baden 5 Grãos ou
a Witbier, que recebeu em 2015
o prêmio de melhor cerveja do
mundo, no International Beer
Award”, comenta.
Verão da reCessão
Paulo Petroni, diretor-executivo da CervBrasil, que representa os fabricantes de cerveja no
país, fala que os indicadores de
produção de novembro passado
demonstram dificuldade para a
retomada de crescimento econômico. Em 2016, apenas o mês de
setembro apresentou crescimento em relação ao mesmo mês do
ano anterior, ainda que mínimo,
na segunda casa decimal. “Para
um setor que abrange mais de 50
complexos fabris com tecnologia
padrão mundial e gera mais de
3 milhões de empregos através
da sua extensa cadeia de valor
presente em todos municípios e
vilarejos do nosso país, o senso
de urgência está muito presente.
Afinal de contas, a cada minuto
que se passa, são produzidos e
distribuídos cerca de 30 mil litros dos nossos produtos para
todo o Brasil. A recessão econômica logicamente atinge todos
os setores, mas o setor cervejeiro
continua investindo sobretudo
em inovação e em novas embalagens, para atender a uma nova
realidade do consumidor brasileiro, atualmente mais focada na
embalagem individual, de menor
custo, devido à diminuição de
sua renda disponível”, diz.
Segundo o executivo, o “aperto” no orçamento das famílias
brasileiras poupou a alegria de
celebrar os melhores momentos
da vida apreciando sua cerveja.
As dificuldades econômicas permanecem, e o cenário se mantém
com elevado nível de incertezas,
baixa confiança e acelerada redução da renda disponível do consumidor. A permanência, ainda
em patamares elevados, dos índices gerais de inflação e do câmbio se soma aos novos aumentos
tributários ocorridos em vários
estados brasileiros em 2016. “Esses fatores pressionam muito os
custos das empresas, tornando-se muitas vezes insuportáveis à
sustentabilidade dos negócios.
Consequentemente, as eventuais
decisões das empresas de repasse aos preços finais impactam
fortemente os volumes comercializados”.
Eliana Cassandre, gerente de
propaganda do grupo Petrópolis
(dona das marcas de cerveja Itai-
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CampaNhas No ar
Divulgação

em continuidade à campanha de verão, a Itaipava entra na TV e no ambiente digital com rimas inéditas de
Gabriel O Pensador e Aline Riscado, garota-propaganda da marca. Criação da Y&R, o filme Bola aposta no bom
humor para destacar que, para quem vive com o espírito de verão, nenhum problema fica sem solução.

Neste verão a líder skol lançou a campanha Redondo é sair do seu quadrado, que chega ao terceiro filme, Viva
a diferença, em que faz um convite aos consumidores: explorar a vida como se fosse uma viagem para um lugar
novo. Criado pela F/Nazca S&S, o filme veiculado em rede nacional convida as pessoas a se livrarem de juízos.
pava, Crystal, Lokal, Miller, Black
Princess, Petra e Weltenburger)
fala que, de uma forma geral,
a expectativa do mercado é de
estagnação não só para o verão,
mas para o ano, entretanto que a
média de investimento em publicidade se manteve para enfrentar
a cada vez mais acirrada entrada de players globais e o crescimento das cervejas especiais.
“O perfil de consumo também
tem mudado. Em um cenário de
crise, o consumidor busca o melhor custo x benefício, comprando mais cerveja em embalagens
retornáveis e bebendo mais em
domicílio que em bares e restaurantes. O autosserviço ganhou
ainda mais importância e as marcas que perceberam isso saíram
ganhando: Itaipava foi, em 2015 e
2016, a que mais cresceu em vendas neste tipo de canal”, comenta Eliana.
reposICIoNameNTo
Quem viveu os tempos em que
cerveja era sinônimo de mulher
gostosa e consumida essencialmente por homens menos dotados do ponto de vista intelectual, percebe mais fortemente as
transformações. Foi principal-

mente nos anos 1990 que ocorreu
a famosa “guerra das cervejas”,
uma briga de preços e de quem
tinha o bordão mais potente ou
a garota-propaganda mais famosa e bonitona. O crescimento
das marcas que disputavam as
primeiras posições era vertiginoso, e cada ponto de share valia
milhões. Hoje, algumas marcas
mais populares ainda contam
com a associação a mulheres na
comunicação, mas a prática é
mais rara. Gláucia Gouveia, da
Brasil Kirin, afirma que esse é
um movimento natural, tanto
da indústria como dos órgãos
reguladores, como o Conar, que
desempenha um papel muito
importante nessa questão. “No
caso da Brasil Kirin, a mudança
no perfil de propaganda (em que
a mulher é vista como objeto) se
deu por uma preocupação da empresa com a questão de respeito
ao consumidor, independentemente do gênero. Atualmente a
mulher tem um poder aquisitivo
que se equipara ao dos homens,
o que as torna uma importante
parcela de mercado, desta forma
é natural que a publicidade trabalhe cada vez mais em função
delas e não por meio delas”, co-

menta. Para a maioria das marcas a comunicação é pensada
para ir muito além da geração de
lembrança e o desafio de ganhar
escala, máximo de exposição de
marca e impacto foi substituído
por outro, muito mais valioso:
valor de marca.
Rodrigo Maroni, diretor de
planejamento da Africa, afirma
que uma das explicações para a
mudança na comunicação é que
os objetivos das marcas se sofisticaram. “É preciso criar valor de
marca junto a um consumidor
que diversificou suas escolhas e
exige qualidade. Um bom exemplo é a campanha de Brahma que
lançamos em 2016, mostrando
ingredientes e processo produtivo”. A Brahma começou a falar de
ingredientes a partir de janeiro de
2016, mostrando que as conexões
emocionais com o consumidor e
a fuga de clichês não combinam
com o novo consumidor, mais
antenado, mais aberto. Isso não é
novidade, e a Skol é uma das que
melhor representam a tendência.
“A combinação de corpos sarados
e piadas superficiais não faz mais
sentido”, diz Ricardo Schrappe,
da Fuego, que atende a Maniacs
Brewind Co.

meRCaDo

Dream Factory vence concorrência
para Carnaval de Rua do RJ e de SP
Cerveja Skol patrocina festas na capital paulista, enquanto
Antarctica, Olla e Caixa investem na folia da capital fluminense
Rovena Rosa/Agência Brasil/Divulgação

Bloco Tarado ni Você, de São Paulo, faz homenagem a Caetano Veloso e reúne foliões na esquina da Avenida São João com a Avenida Ipiranga

Danúbia Paraizo

A

Secretaria Municipal de
Cultura de São Paulo divulgou no Diário Oficial do último
dia 25 o resultado do chamamento público para a organização do Carnaval de Rua da
cidade. A Dream Factory venceu a concorrência e será responsável pelo planejamento de
infraestrutura e segurança do
evento. A empresa organiza a
atração desde 2015 na cidade e
terá a Skol como patrocinador
oficial. O valor da proposta foi
de R$ 15 milhões.
A empresa também ganhou
a concorrência na cidade do
Rio de Janeiro pelo oitavo ano
consecutivo. Antarctica, Caixa
e Olla serão os patrocinadores
da festa. As comemorações na
capital fluminense vão de de 4
de fevereiro a 5 de março, e, se-
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gundo estimativa da Riotur, os
desfiles dos 451 blocos deverão
atrair 1,1 milhão de brasileiros e
estrangeiros.
Na capital paulista, o evento será de 17 de fevereiro a 5 de
março, e receberá três milhões
de pessoas, além de 495 blocos,
segundo a SPTour. Na edição
2016, a cidade recebeu em torno de dois milhões de pessoas
e 306 blocos. “A expertise conquistada aqui no Rio de Janeiro
nesses oito carnavais foi exportada para São Paulo, onde desde 2015 também organizamos
o Carnaval de Rua e, em breve,
levaremos este bem-sucedido
modelo de parceria para outras
regiões do Brasil”, destacou
Duda Magalhães, diretor-geral
da Dream Factory.
A disputa para o Carnaval
de Rua em São Paulo foi acirrada e definida no último dia 24,

quando a comissão avaliadora
da Secretaria Municipal de Cultura analisou o último recurso
das empresas envolvidas e deu
parecer favorável à Dream Factory. A SRCom, organizadora da
abertura dos Jogos Olímpicos
no Rio, também estava na concorrência. A empresa tem parceria com a Heineken para o patrocínio e apresentou proposta
de R$ 8 milhões à Prefeitura.
A empresa teve sua candidatura questionada pela Dream
Factory, que pediu a sua impugnação pela ausência de documentação. Como previsto no
edital, divulgado em agosto do
ano passado, as proponentes
deveriam provar experiência,
capacidade técnica e operacional na organização de grandes eventos e documentação
comprobatória de capacidade
econômico-financeira,
entre

outros requisitos.
Seriam analisados também
critérios como o valor financeiro da proposta, as vantagens à
administração pública e a qualidade técnica da proposta. As
agências interessadas deveriam
detalhar ainda quais seriam as
suas ações de infraestrutura,
segurança e trânsito, bem como
quais marcas financiariam o
projeto, garantindo que o serviço fosse entregue. A vencedora
também vai ser responsável por
organizar os blocos e monitorar
a presença dos vendedores ambulantes, além de providenciar
ambulâncias e banheiros químicos.
Após análise da comissão da
Secretaria Municipal de Cultura
de São Paulo, a SRCom ganhou
o direito de seguir na concorrência, mas a Dream Factory
venceu.

MercaDo

Super Bowl chega à 51ª edição sem
Doritos e com Mercedes de volta
Anunciantes disputam a atenção da audiência durante um dos maiores
eventos televisivos do mundo; Lady Gaga comanda o show do intervalo
Fotos: Divulgação

BÁRBARA BARBOSA

N

o próximo dia 5, será realizado um dos eventos mais
tradicionais e aguardados do
mundo, o Super Bowl, que este ano chega à sua 51ª edição.
Mais que ser a partida final da
NFL (National Football League),
o evento é uma oportunidade
para as marcas mostrarem toda
sua criatividade para uma das
maiores audiências da TV global. A partida será entre o New
England Patriots e o Atlanta
Falcons, no NRG Stadium, em
Houston, e traz novidades para
os intervalos comerciais.
Uma das mudanças mais
comentadas é a saída de Doritos, que após dez anos consecutivos anunciando no Super
Bowl deixa a atração. Já a Mercedes-Benz volta a anunciar,
depois de ter ficado de fora
no ano passado. Outros anunciantes tradicionais, como
Skittles e Pepsi, que este ano
deve focar em sua nova marca
de água, a Lifewtr, permanecem no jogo.
No caso de Skittles, este é o
terceiro ano consecutivo de participação no evento. A marca
já divulgou o comercial para a
ocasião, que tem assinatura da
adam&eveDDB. O filme mostra
um garoto jogando as famosas
balas na janela da namorada,
a fim de acordá-la. Na cena seguinte, a jovem aparece sentada
de frente para a janela onde as
balinhas estão sendo atiradas,
de boca aberta, comendo todas –
assim como seus familiares, que
aparecem para dividir a “munição” do garoto.
Já no caso da Mercedes, a aposta é alta: o filme tem direção dos
irmãos Coen, Joel e Ethan, que
pela primeira vez assinam uma
peça para o Super Bowl – eles são
famosos, entre outros trabalhos,
pelos longa Onde os Fracos Não
Têm Vez”, vencedor de quatro
Oscar em 2008, incluindo o de
Melhor Filme.

Cena do filme que Mercedes-Benz transmitirá no Super Bowl deste ano: direção do comercial é dos irmãos Coen

A Skittles repete a parceria com o evento pelo terceiro ano consecutivo e aposta no bom humor para conquistar a audiência

atraçõeS
Este ano, a apresentação
principal do Show do Intervalo será da cantora Lady Gaga.
O espetáculo já teve nomes
como Coldplay, Beyoncé, Bru-

no Mars e Katy Perry, entre outros.
Outro momento esperado da
noite é a entrevista com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Fox News,

que deve anteceder a exibição
do jogo. O republicano confirmou que, a exemplo do que fazia Barack Obama, participará
da conversa com Bill O’Reilly
na prévia da partida.
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AGênciAs
Grey reorganiza comando da sua
operação no mercado brasileiro
Com a saída de Sergio Prandini, os vice-presidentes Rodrigo Jatene e
Marcia Esteves foram conduzidos à liderança de gestão da marca do WPP
Divulgação

PAulO MAcedO

C

om decisão estruturada
desde de dezembro de 2016,
mas só anunciada no último dia
26, o executivo Sergio Prandini
deixou o comando executivo
da agência Grey Brasil, uma
das principais marcas da holding inglesa WPP, que integra
o portfólio de marcas do Grupo
Newcomm de Comunicação.
Ele não terá um substituto para a posição. A partir de agora
a gestão será dividida entre a
vice-presidente de operações
(COO) Marcia Esteves e o vice-presidente de criação (CCO)
Rodrigo Jatene.
Prandini substituiu Walter
Longo na agência há cerca de
dois anos, quando voltou para

Responsável pela criação, Rodrigo Jatene vai dividir comando com Marcia Esteves

a posição de mentor de estratégia e inovação do grupo, agora como presidente da Abril.
Prandini tem longa carreira no
Newcomm, além de ter sido
sócio da Long Play. A principal
conta da Grey Brasil é a Procter
& Gamble (Gillete e Pantene). A
agência também atende o site
Reclame Aqui, Volvo, Downy,
Banco de Alimentos, Itambé e
Danubio, por exemplo. Marcia
e Rodrigo já dividiam a direção
do negócio com Prandini.
“O Prandini participou ativamente da nova fase de sucesso
que estamos construindo na
Grey Brasil. Só temos a agradecer e desejamos a ele muito
sucesso nesta nova fase”, disse
Marcos Quintela, presidente do
Grupo Newcomm.

Africa apresenta novo diretor para
integrar sua estrutura de criação
Marco Martins, que estava na W+K, retorna à marca do ABC, onde atuou
de 2006 a 2008, para trabalhar ao lado do copresidente Sérgio Gordilho
BÁRBARA BARBOSA

Divulgação

O

diretor de criação Marco Martins
acaba de ser contratado pela Africa e
passa a integrar a equipe comandada por
Sergio Gordilho, copresidente e CCO da
agência. Essa é a segunda passagem do
criativo pela empresa, em que atuou de
2006 a 2008.
“Voltar à Africa 10 anos depois está
sendo uma experiência muito gratificante. Encontrei uma agência que soube evoluir, acompanhando todas as mudanças
na publicidade, mas ao mesmo tempo
soube manter um dos aspectos mais interessantes da sua cultura: a capacidade e a
vontade de realizar. É uma agência realizadora. E espero conseguir realizar muito
nessa nova etapa”, comenta Martins.
Com 16 anos de experiência em direção de arte, a trajetória profissional de
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Com 16 anos na área, Martins atuou também na Fischer de Portugal

Martins inclui uma passagem por Portugal, para onde se mudou em 2008, a
convite da Fischer. Lá, ele permaneceu
até 2010. De volta ao Brasil, trabalhou na
Wieden+Kennedy São Paulo, tendo iniciado a sua trajetória em 2012. Na W+K
foi promovido a diretor de criação com
apenas seis meses de casa e permaneceu
no cargo até 2016, antes de voltar para a
Africa.
O profissional acumula na bagagem
diversos prêmios em festivais nacionais
e internacionais, como Cannes Lions,
Clio Awards, One Show, New York Festivals, FIAP, El Ojo, Art Directors Club
Europe, CCSP e CCRJ. Em seu currículo,
constam trabalhos para clientes como
Coca-Cola, Nike, Subway, Heineken,
P&G, Mitsubishi, Kia Motors, Philips,
Parmalat, Itaú, Vivo, Vale, Folha de
S.Paulo e Grendene, entre outros.

AgênciAS

DDB incentiva desenvolvimento
feminino com projeto global
A redatora brasileira Carla Cancellara e outras 11 criativas da rede pelo
mundo farão parte do The Phyllis Project, criado pelo CCO Amir Kassaei
Divulgação

Claudia Penteado

A

rede DDB lança uma iniciativa global que reconhece
a importância do papel da mulher na indústria da criatividade e a necessidade da igualdade de gênero entre os líderes
criativos de hoje. The Phyllis
Project homenageia Phyllis Robinson, a primeira líder feminina na rede DDB Wordlwide, e é
liderado por Amir Kassaei, CCO
da DDB. Foram escolhidas 12
mulheres criativas de diferentes escritórios da DDB ao redor
do mundo, entre elas a redatora brasileira Carla Cancellara,
da DM9DDB, para participarem, ao longo de dois anos, de
um programa que oferece um
plano de desenvolvimento individual para alavancar suas
carreiras. Entre as ações de
desenvolvimento estão, por
exemplo, a participação de projetos globais, grandes eventos
do setor e treinamentos.
Carla chegou na DM9DDB há
menos de um ano, e tem trabalhos premiados em Cannes, no
The One Show e no D&AD. Ela
será mentorada por um dos líderes do DDB Creative Council, conselho criativo do qual
faz parte o vice-presidente da
DM9DDB, Aricio Fortes.
“É um prazer poder ajudar
a formar novos líderes do mercado publicitário e ainda fazer
a nossa parte colaborando com
um projeto tão interessante da
DDB, que em vez de somente
falar sobre o assunto, resolveu
tomar uma atitude concreta”,
afirma Fortes.
Carla afirma que o mundo
corporativo está, cada vez mais,
reconhecendo os benefícios da
diversidade na liderança, e que
The Phyllis Project vem como
uma iniciativa extraordinária
da DDB para mudar a atual disparidade no departamento de
criação. “Estou muito feliz em
participar desse projeto único
no mundo, pois estarei cada

O VP de criação da DM9DDB, Aricio Fortes; a redatora Carla Cancellara e a VP de RH da agência, Maria Eduarda Lomanto

vez mais preparada para encarar grandes desafios, além de
saber que meu trabalho e meu
potencial são reconhecidos e a
rede está investindo na minha
carreira”, fala a redatora.
Phyllis Robinson, que faleceu em 2010, foi a primeira redatora da empresa no fim dos
anos 1940 e a primeira mulher
redatora na história da publicidade americana. Se Bill Bernbach pode ser considerado o
“pai” da publicidade moderna, Phyllis, certamente, pode
entrar no posto de “mãe”. Ela
quebrou todas as regras e abriu
as portas para muitas mulheres
que vieram depois dela. Assinou campanhas memoráveis
para marcas como Ohrbach’s,
Henry S. Levy and Sons (é seu
o clássico conceito You don’t
have to be Jewish to love Levy’s
Real Jewish Rye), El Al Airlines
e Polaroid. Também escreveu
livros e criou letras de música
para peças de teatro e canções
para musicais.

PuBliciS grouPe tem novo ceo
Marlçal Neto/Divulgação

Arthur Sadoun (foto) foi escolhido para suceder Maurice Lévy como
chairman e CEO do Publicis Groupe. A empresa concluiu que o grupo de
comunicação é rico em talentos, não havendo a necessidade de procurar
por um candidato externo. Em julho, Sadoun assume como chairman e
CEO do Grupo, presidindo a diretoria. O comitê de nomeação sugeriu que
Lévy continue como chairman e a proposta ainda será votada.
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agêncIaS

Invent completa 12 anos e planeja
reforçar sua presença em São Paulo
Especializada em live marketing e uma das marcas da holding PPG
tem no seu portfólio clientes como Sundown, Coca-Cola e Smirnoff
Paulo Macedo

Fotos: Divulgação

C

om escritórios em Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus, a
Invent quer reforçar sua presença no
mercado de São Paulo, que concentra
o maior investimento em comunicação de marketing do país e também a
maior parte de autorizações de ações
regionais. A agência é especializada
em live marketing e integra o portfólio da holding PPG, que controla
a Propeg e a Menta Propaganda. No
seu portfólio de clientes estão marcas como Coca-Cola, Sundown e
Smirnoff.
“Estamos presentes em seis estados e queremos crescer em São
Paulo. Cada cidade possui suas particularidades. E isso é um conhecimento que nunca pode ser engessado. Cidades são como pessoas, só a
conhecemos de verdade, por inteiro,
quando estamos lá. Só quem mora
junto sabe exatamente do que o outro vai gostar e, principalmente, do
que não vai gostar; seus hábitos mais
íntimos, sua rotina, suas esquisitices,
seu comportamento na internet, enfim. É saber de tudo isso e, ainda assim, conseguir surpreender a pessoa.
É isso que a Invent faz em cada lugar
onde atua, diferentemente das ações
pontuais que o mercado costuma fazer fora de suas sedes”, disse Sandro
Ferreira, presidente da Invent.
Com expectativa de crescimento
de 40% neste ano, a agência esteve
à frente de projetos como o sampling
Smirnoff Ice Storm para Diageo. A degustação do produto envolveu mais
de 1,5 milhão de latas (equivalente
a 427 mil litros da bebida), impacto
superior a 1 milhão de pessoas e um
investimento de R$ 1,199 milhão nos
200 eventos realizados.
Para o protetor solar Sundown foi
realizada a ação Amor e proteção de sol
a sol, que incliu o espaço família com
lounges e barracas estratégicas em
praias do litoral da Bahia. Também foi
instalado um mockup gigante do produto para dar visibilidade e destaque
no caminho das praias que os banhistas frequentaram ao longo do verão.
As pessoas recebiam um kit salva-vidas com produtos no pedágio.
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Mais de 1,5 milhão de latinhas de Smirnoff Ice Storm foram degustadas no projeto promocional coordenado pela Invent

Ação nas praias da Bahia contou com a montagem de mockup gigante para orientar procedimentos e exibir produtos

agêncIas

Rede Brasis une OpusMúltipla
e Ideia 3 em ações de varejo
Relacionamento de 17 anos com O Boticário e mais recentemente com
Subway motivou joint venture que planeja dar tom regional estratégico
Divulgação

Paulo Macedo

D

e olho nas possibilidades
regionais das redes de varejo, da comunicação publicitária passando por digital,
desenvolvimento de embalagens, retail experience, promoções e, por exemplo, ações
de trade marketing, as agências OpusMúltipla, que tem a
sua sede em Curitiba, e Ideia
3, em Salvador, firmaram uma
joint venture que será identificada como Rede Brasis.
As duas agências já trabalham juntas há 17 anos no atendimento da conta de O Boticário e há 15 meses com a rede de
restaurantes Subway. O plano
é não estabelecer concorrência
com as agências responsáveis
pelo atendimento às marcas, o
que ocorre com a AlmapBBDO,
que cuida de O Boticário, e a
Wieden+Kennedy. O comando
da operação será dividido entre
os executivos Rodrigo Havro
Rodrigues e Moacir Maciel
“Com essa decisão, passamos a ter um grande espaço
de atuação, que vislumbramos
como oportunidade em uma
fase econômica que não é muito favorável. As duas agências
conhecem bem as nuances regionais do Brasil: a Opus, de
São Paulo ao Sul, e a Ideia 3, no
Norte e no Nordeste. A Rede
Brasis oferece às agências e
aos anunciantes uma expertise
única e customizada porque é
praticamente impossível estar
presente em todos os mercados
e contemplar suas necessidades locais. Além de explorar o
que cada cidade tem em particular, a proposta inclui atendimento aos gerentes das redes
de varejo e de franquias. Nos
propomos a desenhar um plano
de comunicação 360º e funcionar como uma consultoria de
comunicação regionalizada”,
explicou Rodrigues.
A OpusMúltipla integra o
Grupo OM, que vai colocar as

Moacir Maciel, da Ideia 3, e Rodrigo Havro Rodrigues, da OpusMúltipla, buscam oportunidades regionais para gerar novos negócios

“Estamos nos
colocando à
disposição da
aBF para a rEdE
Brasis sEr uma
FErramEnta para
suas associadas”

operações da Brainbox (branding), HouseCricket (marketing
direto) e TailorMedia (especializada na criação e produção de
conteúdos customizados e mídias proprietárias para indústria e varejo) para dar suporte à
Rede Brasis.
Um dos pilares do projeto é
a pesquisa semestral “Zoom regional”, que exige mais de 300
viagens em cada período. De
avião, carro e barco. Envolve inteligência de mercado e de mídia. O questionário tem 40 perguntas-chave com cruzamento
do TGI (Target Index Group),
do Kantar Ibope, e Marplan, calendário de eventos das prefeituras, pirâmide etária e econômica do IBGE, entrevistas com
profissionais de veículos e um
dossiê sobre o comportamento
das microrregiões. O próximo

campo terá início em março e
o resultado será divulgado dois
meses depois.
“Estamos nos colocando à
disposição da ABF (Associação
Brasileira de Franchising) para
a Rede Brasis ser uma ferramenta para as suas associadas. A
compreensão regional que propomos ajuda na tradução dos
conceitos mais amplos. Como
O Boticário é observado nesses
diversos Brasil? A identificação
e a interpretação são bem diferentes. Para crescer e usar sua
verba de forma assertiva, uma
marca precisa aproveitar as
oportunidades oferecidas em
cada região, mas isso só acontece quando se conecta com a comunidade local e tenha um posicionamento que faça sentido
para aqueles consumidores”,
destaca Rodrigues.
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STORYTELLER
Bruno Valença

Maledicências
e elogios
A história do Internacional contada pelo
Veríssimo é um perfeito retrato sobre
a relação dos brasileiros com o futebol
LuLa Vieira

V

ocês me desculpem, mas eu nunca na
minha vida conheci alguém que realmente não gostasse de aparecer. Gente que
jura de pés unidos que o que gosta mesmo é
ficar no seu canto eu conheço muitas. Pessoas que garantem preferir o anonimato
do que os holofotes, que se dizem observadoras da humanidade e cujo maior prazer é viver sem serem notadas eu encontro
dúzias. Mas sinceridade na afirmação que
detesta merecer atenções e serem reconhecidas – desculpem – até agora não notei.
Toda vez que alguém se aproxima de mim
e vem com a velha história de que adora
atuar nos bastidores, que abomina quando
lhe dão créditos em determinadas vitórias,
eu tenho a mais absoluta certeza que estou
diante de um ressentido. Alguém que preferiu fingir indiferença por não conseguir o
que mais as pessoas gostam na vida: a admiração, o reconhecimento, o prestígio. E,
me permitam: o aplauso.
Não estou, evidentemente, dando força
à atitude de convidado de festa de cervejaria ou operadora de telefonia, disputando na porrada a atenção. Ir peladona pode
ser muito chato e transformar a ida a uma
festa um martírio. Estou apenas negando
a sinceridade de quem afirma que não ser
notado é melhor do que ser reconhecido. A
escolha consciente por não ser ninguém. É
mais ou menos como a história do “come
quieto”, personagem lendária que insiste
em sobreviver na imaginação das pessoas.
O “come quieto” seria aquele sujeito que
consegue as melhores mulheres e se faz de
tonto. Um sujeito com aparência, elegância
e conversa de babaca, mas que é o terror do
mulherio. Geralmente quem me vem com
essa história tem pinta, voz e atitudes de
babaca. Ou seja: na divulgação da lenda do
“come quieto” existe a intenção de mandar
um recado: “eu posso ser um ‘come quieto’
e você não percebeu”.
Infelizmente, assino e dou fé na declaração de que o grande comedor é, no fundo,
um exibicionista. A maior parte do prazer
é exatamente a divulgação de seus feitos.
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Até porque a grande maioria das mulheres
tem a mais absoluta curiosidade sobre os
grandes namoradores. Aliás, no inevitável
e delicioso processo de feminilização do
mundo, figuras como a “come quieta” já
estão aparecendo. Infelizmente é o outro
lado se manifestando. A “come quieta” não
passa da mocreia espalhando a hipótese
de ser uma verdadeira máquina de prazer.
Daqui a pouco a gente poderá juntar o “come quieto” com a “come quieta” e criar um
casal de felizes boquirrotos. Permitam-me
dar um conselho para os mais novos: nunca acreditem no cara que diz não querer
aparecer, dada a oportunidade, se permitam aparecer no lugar deles. Vocês ganharão um inimigo. Ganharão um dedo indicador permanente apontado com a acusação
de que se trata de um ego inchado. Diante
de quem não gosta de aparecer só há um
antídoto: botá-lo logo no centro da roda,
valorizar seu talento e sua imensurável
modéstia. Agora deixa eu mudar um pouco
de assunto. O livro do Luis Fernando Veríssimo sobre o Internacional de Porto Alegre.
Estou enfurecido.
O livro, que faz parte de uma coleção
sobre todos os times de futebol do Brasil,
era para ser só isso. A história de um clube de futebol. Seus leitores deveriam ser,
na sua maioria, os torcedores dos clubes
biografados. Pois a história do Internacional contada pelo Veríssimo é um dos mais
perfeitos retratos sobre a relação dos brasileiros com o futebol. Uma biografia de uma
paixão. Estou enfurecido. Pelo talento de
Luis Fernando Veríssimo, que consegue
escrever com a profundidade dos grandes
filósofos. Eu, de vez em quando, me considero cronista, acho que sei escrever e fico
orgulhoso de uma ou outra besteira literária que cometo. Ao ler o livro do Veríssimo
fui acometido de uma sincera depressão. E,
já que se tratava de um livro sobre futebol,
me deu vontade de pendurar as chuteiras.
O que me consola é que, tanto na literatura
como no futebol, há lugar para Pelés e Melecas, Ademires da Guia e Bolachas. Assim
como existem os Luises Fernandos Veríssimos, Zuenires Venturas em contraposição
com os Lulas Vieiras e os...

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

EnTREvISTa

“

LEO TRISTÃO

O bRaSILEIRO
cOmEça a
EnTEndER O
pROpóSITO
dO aIRbnb

“

E

x-diretor-geral do Facebook, Leo Tristão
chegou ao comando do Airbnb há pouco
mais de um ano e meio com o desafio
de reposicionar a marca no Brasil. O
resultado, conforme ele conta, é que mais de 85
mil pessoas se hospedaram no Airbnb durante a
Rio-2016. Outro indicador positivo: o número de
reservas no fim do ano com o mesmo período de
2015 é quase duas vezes e meia maior. “O brasileiro
realmente descobriu o Airbnb”, diz ele. Tristão
destaca que é gigantesco o potencial do mercado
doméstico de viagens, tanto que a empresa passou
a trabalhar mais na divulgação da marca e seus
serviços para aumentar awareness. A estratégia
em 2017 deve continuar, com novidades e aumento
do investimento em marketing para ampliar a
consideração pelo Airbnb.

KELLY DORES
Qual o balanço que o Airbnb faz de
2016?
Foi um ano positivo para
o Airbnb em várias frentes. A
primeira é que o brasileiro realmente descobriu o Airbnb. O
fato de termos sido fornecedor
oficial de acomodação alternativa da Rio 2016 foi positivo para
mostrar qual nosso propósito,
que é esse novo modo de viajar,
visão mais local que as pessoas
conseguem ter se hospedando
no Airbnb. A segunda, acho que
foi o impacto que conseguimos
criar nos Jogos Olímpicos. O
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nosso principal objetivo era garantir que as pessoas interessadas em assistir aos Jogos tivessem um lugar para se hospedar.
E cumprimos essa missão. Mais
de 85 mil pessoas se hospedaram no Airbnb durante as Olimpíadas. Isso gerou, por exemplo,
de atividade econômica para os
anfitriões cariocas, mais de R$
100 milhões. E, quando a gente
mede a atividade econômica na
cidade do Rio de Janeiro, foram
R$ 325 milhões. O terceiro ponto é que em 2016 fizemos uma
campanha publicitária que teve
uma repercussão muito boa nas
redes sociais e na mídia. Mais

uma vez, o brasileiro começa a
entender o propósito do Airbnb
e isso já se reflete nos números.
Quando a gente compara o número de reservas do fim do ano
com o mesmo período de 2015,
por exemplo, a nossa taxa de
crescimento chega a ser quase
duas vezes e meia. Em resumo,
2016 foi muito bom.
Qual era o mote da campanha?
Lançamos em outubro a
campanha Viva lá, que está
muito alinhada com o nosso
propósito, de que as pessoas
que viajam com o Airbnb têm
essa experiência local. É uma
campanha global que adaptamos para o mercado brasileiro.
Trabalhamos em várias frentes. TV fechada, bastante redes
sociais com influenciadores e
out of home. O nosso principal
objetivo é trabalhar a consideração pela marca. A gente quer
inspirar as pessoas a viajarem
pelo Airbnb, porque traz uma
experiência diferenciada e ao
mesmo tempo provocar para
que elas façam sua primeira viagem e os usuários cativos façam
sua reserva para a alta temporada. A gente viu um crescimento
muito grande de novos usuários
a partir do momento que lançamos a campanha no Brasil.
Que agência atende a marca?
A nossa agência global criativa é a Chiat, da TBWA. E para
o mercado brasileiro a gente começou a trabalhar no ano passado com a Lew’Lara/TBWA, para
ajudar a adaptar as campanhas
e porque precisamos de um parceiro aqui. Também trabalhamos com a Publicis, para fazer
compra de mídia.
Quais são as principais novidades
do Airbnb para o mercado brasileiro?
A gente vai trazer muita inovação para 2017. No fim do ano
passado, fizemos o maior lançamento do Airbnb desde a fundação, em 2008, que é o Airbnb
Trips, um lançamento focado
em experiência. A gente lançou
em 12 cidades ao redor do mundo. Se uma pessoa é amante de

corrida, por exemplo, pode ir
para o Quênia e treinar com os
profissionais de lá. As experiências podem ser de um dia ou
três dias. A gente quer complementar a hospedagem. Além de
vivenciar a cidade como um local, as pessoas vão ter uma experiência diferenciada. A gente
vai fazer essa divulgação no
Brasil, porque Rio e São Paulo
são as cidades já no roadmap
para lançamento de experiências em 2017. Até o fim do ano,
chegaremos a 51 cidades.
Vocês intensificaram a presença
na mídia no ano passado?
Quando cheguei, há um ano
e meio, tive um grande desafio, o de reposicionar o Airbnb
no país para os brasileiros, pelo
potencial que a gente tem de
viagens domésticas. Antes, o
Airbnb aqui era muito receptivo de estrangeiros. Na Copa do
Mundo, apenas 6% do volume
de viagem foi feito por brasileiros. Dois anos depois, nas
Olimpíadas, em torno de 50%
do volume foi de brasileiros. O
mercado doméstico brasileiro
tem um potencial gigantesco.
E quando você começa a focar
nesse mercado precisa trabalhar em divulgação da marca,
de propósitos e de serviços. E
foi assim que fizemos a campanha Seja meu hóspede um pouco
antes dos Jogos. Todas as nossas campanhas são filmadas em
casas reais do Airbnb e a gente
utiliza muito a nossa comunidade. Para essa campanha, os
próprios anfitriões cariocas foram os personagens. E o Airbnb
ainda é uma marca que não é
massificada no Brasil. Por isso,
estamos com esse trabalho de
awareness e consideração da
marca. A gente realmente analisou a jornada do consumidor e
tentou cercar e impactar da melhor maneira possível.
E este ano vocês devem continuar
com essa estratégia?
Sim, mas vamos testar coisas
novas para brasileiros.
O conceito do Airbnb foi bem assimilado por aqui?

Alê Oliveira

Quando a gente começou, em
2012, a operação no Brasil tínhamos 3.500 anúncios. Nós fechamos 2016 com mais de 100 mil
anúncios. Isso mostra que o brasileiro é muito inovador e gosta
de provar novos modelos de negócios. E, infelizmente, estamos
vivendo uma crise econômica
nos últimos três anos, o que significa que também há uma busca
por renda extra. Então a curva de
crescimento de anúncios no Brasil foi muito impulsionada por
isso. Um dado interessante é que
quase 30% dos nossos anfitriões
são da terceira idade. São pessoas mais experientes, que os filhos
saíram de casa. Tem aquele fenômeno de ninho vazio. Além de ter
a renda extra, eles adoram receber os hóspedes. É uma receptividade muito grande. Do lado dos

“Nós
fechamos
2016 com
mais de 100
mil aNúNcios
do airbNb
No brasil”

viajantes, tivemos um crescimento muito rápido também porque
são pessoas que se identificam
com o propósito, muita gente
com filhos porque querem ter um
espaço maior e também porque
ajudamos a democratizar o turismo no Brasil. Uma plataforma
com mais de 100 mil anúncios em
todos os estados brasileiros como
o Airbnb oferece alternativas para
todo tipo de bolso. Vale dizer que
o Airbnb não controla preços,
quem define preço são os proprietários. Eu gosto de dizer que
o custo-benefício de se hospedar
no Airbnb atrai muita gente. Durante as Olimpíadas, por exemplo, a média de preço por pessoa
no Rio de Janeiro foi de R$ 178 (a
diária). Há anúncios em áreas superexclusivas no Rio de Janeiro
em que a diária passa de R$ 5 mil.
Por outro lado, tem quartos por
R$ 50. O espectro é muito grande
e ajuda a democratizar o turismo.
Ajuda a atrair o viajante que não
estava inserido na rota do turismo. A gente tem uma pesquisa
mostrando que 35% das pessoas
que viajam e se hospedam no Airbnb, elas só viajaram ou esticaram a estada porque utilizaram o
Airbnb. Então, a gente consegue
realmente aumentar o bolo de turismo no Brasil.
Quais são os destinos mais procurados no país?
Rio de Janeiro é o carro-chefe

porque é a cidade com o potencial turístico mais alto. O interessante é que os anúncios do
Airbnb estão pulverizados em
toda a cidade. Você não encontra anúncios só na área turística.
Nas Olimpíadas, por exemplo,
tivemos reservas na zona norte
do Rio, Pavuna e São Cristóvão,
o que ajuda a movimentar a economia desses bairros. Rio, São
Paulo, Florianópolis e Salvador
são os principais destinos aqui
no Brasil.
Qual é a verba de marketing?
Não podemos revelar.
Quais as expectativas para 2017?
Continuar inovando e ajudando a aumentar o bolo do turismo no Brasil. E que os brasileiros cada vez mais descubram
e usem o Airbnb, porque é uma
maneira nova de viajar. A gente
tem uma afinidade muito grande
com millennials, mas as famílias
utilizam cada vez mais o Airbnb
como serviço. Acho que 2017 vai
ser um ano positivo, interessante. Sem um grande evento turístico, mas com o nosso grande
Brasil, que tem um potencial
enorme. Nós estamos com uma
perspectiva muito boa de crescimento para 2017 com o lançamento do Airbnb Trips.
Qual foi o crescimento em 2016?
A gente geralmente não reve-

“o Nosso
priNcipal
objetivo é
trabalhar a
coNsideração
pela marca”
la, mas o que posso dar como referência é que o Airbnb mais que
dobrou no Brasil no último ano.
O investimento em marketing vai
aumentar neste ano?
Sim, vamos aumentar nosso
investimento em marketing e
comunicação para 2017, porque
a gente vê potencial no Brasil.
Estamos investindo bastante no
país e em crescimento da nossa
equipe também.
Atualmente, vocês divulgam mais a
marca ou serviços?
Nesse estágio, a gente divulga
mais a marca, com um olhar menos simplesmente de construção
de awareness, mas também voltado para a consideração. A divulgação do serviço é muito mais
para a educação, como funciona,
mostrar o conceito do Airbnb. E,
com certeza, nós vamos fazer
isso com o lançamento do Airbnb
Trips aqui.
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inspiração

Mergulhar e emergir com novas visões
Presidente do Grupo Full Jazz escreve sobre sua curiosidade "insaciável" pelos
caminhos e descaminhos do ser humano, e a "capacidade mágica de sonhar".
Para ela, não há limites para inspirações, pois "somos todos oceanos"
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Christina Carvalho Pinto
é presidente do Grupo
Full Jazz

olhar maroto do adolescente. A gargalhada da Yonete no café da manhã. O sofrimento da amiga com
aquelas olheiras bem no dia do noivado. O movimento
nervoso das mãos do colega a cinco minutos da apresentação. Os dentes mordendo a manga. A textura, o sabor. Os pulos de alegria do menino: “Mamãe, você está
feliz?”
O ser humano, seus risos e choros, seu mistério, sua esperança e desesperança, sua história por trás da história.
Minha curiosidade pelos caminhos e descaminhos do
ser humano é insaciável. É infinito meu encantamento
com nossa capacidade mágica de sonhar, perder o pé,
mudar tudo numa fração de segundo. Mergulhar na névoa desses universos e emergir com novas visões é, para
mim, fonte contínua de inspiração.
De repente, na bagunça da metrópole, a praça. O balanço, a gangorra, a muda recém-plantada, a árvore. Junto da natureza, cala-se a tolice dos pensamentos. Silenciosa inspiração.
Minhas ideias nascem de tantas naturezas. Sim, claro,
o quadro, a escultura, a música, aquela frase daquele livro, a têmpera de um certo personagem, a trilha do filme,
os cursos que fiz e os que vou fazer, o design da cadeira,
algo que percebi numa fração de segundo, o revirar de
minha história. Em tudo isso, que outra inspiração senão
a magia da vida?
Desde muito pequena, tenho os olhos maiores do que
a barriga. Meu olhar tem fome de inesperado e beleza.
Adoro boas surpresas e elas me aparecem o tempo todo.
Na calçada suja, com a chuva caindo, uma gelatina linda e
colorida, dessas que a gente compra no bar, se revela desembrulhada e me enche os olhos de delícia. No encontro
com o worldwide chairman da multinacional, o menino
que ele foi, com seus sonhos e inseguranças, atravessa a
armadura corporativa daquele homem e vem por inteiro
até meus olhos; e aprecio tanto esse menino, e me pergunto se o homem na armadura se lembra dele, convive
com ele. A rigidez de um, a suavidade do outro, tudo no
mesmo ser, é fascinante fonte de inspiração.
Meu olhar se transmuta através dos anos. O que me faz
rir, o que me faz chorar, o que me emociona muda tantas
vezes!
Um dia, conversando com a maga, contei de minha
aversão a estruturas rígidas, grandiosas, previsíveis.
Contei o quanto o mundo profissional pode tentar nos
aprisionar. Contei mais: que às vezes me sentia como
um peixe capturado por uma rede, em pleno oceano,
imerso em toda aquela imensidão... mas dentro da rede.
E a maga respondeu: “Mas você não é o peixe. Você é o
oceano.”
Somos todos oceanos. Não há limites para o eterno inspirar, expirar, inspirar, expirar.
Os hinduístas, que acreditam em Shiva, deus da destruição e renascimento, dizem que ele, em sua respiração, inspira tudo, transmuta internamente e expira só
o que é bom. Essa metáfora é mais uma das tantas que
me inspiram. Criar é uma devolutiva para o mundo. É o
ato de expirar às avessas: não o gás carbônico que nos sai
pelo nariz, mas a fotossíntese do que vimos e sentimos.
De repente, no amanhecer, abro os olhos, deitada ainda na cama, e lá está ela. Uma tela que você chamaria de
imaginária, transparente, de 1,20m x 0,80m, solta no ar,
bem na frente dos meus olhos. Leio ali respostas a diferentes indagações, ideias, insights, novas estratégias.
Faço download, anoto tudo. Isso mesmo: Alguém me
passa uma cola. Sempre foi assim, desde quando eu tinha
17 anos e roía as unhas de medo do diretor de criação que
esperava um novo texto às 9 da manhã do dia seguinte.
Tenho forte conexão com o Grande Criativo, fonte da
vida e de todas as grandes ideias. Temos um relacionamento profundo e livre, totalmente desestruturado, sem
religião.
Eu, tu, Ele, nós, vós, eles: pessoas, rios, montanhas,
flores, estrelas, pedras, legumes, frutos e animais. Tudo
que cura, tudo que dói me inspira.
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CHRISTINA CARVALHO PINTO
Especial para o PROPMARK

Oceano, Shiva e estrelas
Com referências ao oceano, a Shiva, deus da destruição
e renascimento, e às estrelas, Christina Carvalho Pinto
descreve diálogo com uma maga: “...às vezes me sentia
como um peixe capturado por uma rede, em pleno oceano,
imerso em toda aquela imensidão... mas dentro da rede. E a
maga respondeu: “Mas você não é o peixe. Você é o oceano.”
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DIgITal
Plano Nacional de IoT
busca protagonismo
no cenário de inovação

Pesquisa mapeará
oportunidades para fomento à
Internet das Coisas. Governo
estima mercado de R$ 200
bilhões no segmento até 2022
Plano Nacional de IoT abrigará conjunto de propostas para o incentivo de inovação e tecnologia em diversos setores da economia brasileira

Danúbia Paraizo

P

oderia ser apenas mais um
episódio de desenho animado da dupla Hanna-Barbera,
mas dentro de pouco tempo casas conectadas, iluminação pública inteligente e automóveis
autônomos serão tão comuns
no Brasil como em um capítulo
de Os Jetsons. Esse é o ambiente de inovação buscado com o
Plano Nacional de Internet das
Coisas, do governo federal, previsto para março.
O conjunto de propostas para
incentivo à utilização de novas
tecnologias nos próximos cinco anos (2017-2022) tem objetivo de mobilizar poder público,
empresas e comunidade acadêmica para criar soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT,
na sigla em inglês). Considerado um dos principais mercados
para os próximos anos, o seg-
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mento abriga o ecossistema de
aparelhos conectados via internet, bem como a troca de informação e inteligência entre eles.
Mas essa revolução tecnológica vai além dos já conhecidos computadores, tablets
e smartphones, atingindo automóveis, eletrodomésticos e
até mesmo acessórios, roupas
e calçados. Segundo o MCTIC
(Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações), estima-se que já existam
mais de 15 bilhões de dispositivos conectados em todo o mundo, e a expectativa é que, em
2025, haja 35 bilhões, número
equivalente a cinco vezes a população mundial.
Com objetivo de entender
o contexto brasileiro nesse cenário, o governo divulgará os
primeiros dados do estudo técnico sobre o cenário de IoT no
país durante o lançamento do

projeto. O levantamento está
sendo produzido para embasar
o plano de IoT e vai custar R$
17,4 milhões. A iniciativa será
financiada pelo MCTIC e pelo
BNDES (Banco Nacional para o
Desenvolvimento), por meio do
FEP (Fundo de Estruturação de
Projetos).
Em dezembro passado, foi
anunciado o consórcio responsável por esse mapeamento.
Após chamada pública e avaliação de 30 propostas, o governo elegeu o grupo formado
pela consultoria Mckinsey, pelo
CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) e pelo escritório Pereira Neto/Macedo Advogados
para liderar o estudo.
Segundo o MCTIC, a implantação de soluções baseadas em
conectividade vai gerar economia de recursos, aumento de
eficiência e, consequentemen-

“IoT já esTá
ocorrendo, mas
o que a genTe
observa é que
não exIsTe
planejamenTo
esTraTégIco
nessa lInha”
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Divulgação

Claudio Leal: um dos objetivos do estudo é identificar oportunidades

te, aumento do faturamento
de diversos setores produtivos.
Espera-se no país um mercado
de R$ 200 bilhões até 2022.
Claudio Leal, superintendente da área de indústria e serviços do BNDES, ressalta que
um dos objetivos do estudo é
justamente identificar oportunidades e barreiras tecnológicas e discutir possíveis ações de
estímulo ao desenvolvimento.
“IoT tem um conjunto de questões horizontais que permeiam
todos os setores da indústria,
como privacidade, segurança
da informação, conectividade
etc. O estudo vai buscar como
resolver ou potenciar resultados em cima dessas horizontais
e priorizar áreas de aplicação
em que o Brasil possa ter maior
protagonismo”, explica.
A preocupação em não ficar
para trás faz sentido. O Brasil
aparece no Relatório do Índi-

ce Global de Inovação 2015 na
posição 70, entre 141 países.
O caminho para evoluir é longo, mas um passo importante
foi dado em 2014, com a criação da Câmara de IoT, que tem
como objetivos subsidiar a formulação de políticas públicas,
promover e acompanhar o desenvolvimento de soluções de
comunicação máquina-máquina (M2M) e de IoT para o mercado brasileiro.
Com o lançamento do Plano
Nacional de IoT, a ideia é estruturar em um só projeto todas
essas articulações, canalizando em médio e longo prazo recursos e esforços em áreas potencialmente relevantes. “IoT
já está ocorrendo, mas o que a
gente observa é que não existe
planejamento estratégico nessa linha. Com amadurecimento
de verticais de maior potencial,
vamos aprimorar as linhas de

apoio”, ressalta Ricardo Rivera, gerente do departamento de
tecnologia da informação e comunicação do BNDES.
PlaNo coleTIvo
A participação da sociedade
como um todo é uma das principais estratégias para o desenvolvimento do plano. Estão previstas três consultas públicas
para que interessados possam
contribuir propondo ideias. A
primeira está disponível no site
http://www.participa.br/cpiot
até 5 de fevereiro, e apresenta,
em linhas gerais, as propostas e
objetivos do estudo base para o
plano, e até o momento já recebeu mais de mil comentários e
sugestões.
Serão mapeados, por exemplo, o cenário de fomento à pesquisa e desenvolvimento relacionados à comunicação M2M
e IoT; a capacidade técnica e as

lacunas na mão de obra de profissionais que atuam nesse setor; o contexto das indústrias;
e as competências para utilização de novas tecnologias, redes
e transporte de dados, entre
outros temas.
Entre as possíveis áreas de
investimento, os segmentos de
mobilidade, sistemas financeiros e urbanismo são potencialmente relevantes por serem
pioneiros na utilização de soluções baseadas em IoT. Segundo
Gerson Rolim, sócio-diretor da
Vecto Mobile e diretor do eInstituto (Instituto Latino Americano de Comércio Eletrônico),
uma das principais vantagens
de as empresas terem seus sistemas conectados é a obtenção
de inteligência de dados.
“O setor financeiro saiu na
frente nesse sentido e tem colhido benefícios importantes
com o business intelligence.
Por meio de relatórios gerados, os bancos encontram,
por exemplo, bolsões de economia, endereços de cidades
potencialmente interessantes
para o varejo, qual região se
vende melhor determinado
produto etc.”, fala.
Já no segmento de mobilidade, o especialista destaca
as oportunidades de parcerias
entre companhias de seguro e
fabricantes, com objetivo de
entender melhor o perfil do
motorista e oferecer experiências mais adequadas. “A conectividade em automóveis possibilita que o fabricante tenha
contato mais próximo com sua
rede conveniada, interagindo e
informando o condutor quanto ao posto mais próximo, data
para recalibrar pneus, medir
emissão de gás do motor e proativamente informar o cliente”,
afirma.
A IoT ainda tem ambiente
fértil no segmento de rastreamento de cargas, monitoramento de quadros clínicos no setor
de saúde e soluções para políticas públicas. “Apesar de ser um
plano para médio e longo prazo,
é um projeto vivo, que vai ser
alterado no decorrer do tempo,
de acordo com a atualização
tecnológica. O Brasil não tem
tradição de se planejar para as
coisas, então, essa preocupação
é uma excelente notícia. Temos
uma sinalização de estarmos no
caminho certo”, finaliza Rolim.
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quem fez
Cristiane Marsola cristiane@propmark.com.br
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Sacode a poeira

Depois de um ano atribulado, todo mundo
quer começar 2017 renovando as esperanças.
A nova campanha do Itaú para divulgar as linhas de créditos do banco usa o samba Volta
por cima, interpretado por Beth Carvalho, para sugerir que os sonhos não devem esperar e
a hora de realizar é agora.

DM9DDB
iTAÚ
Título: Levanta; produto: crédito; diretor de arte:
Paulo Coelho e Leonardo Rotundo; redator: Aricio
Fortes e Guigo Oliva; produtora de imagem: O2 Filmes; direção de cena: Fred Luz; produtora de som:
Satelite Audio; aprovação do cliente: Fernando
Chacon, Andrea Pinotti, Eduardo Tracanella e Caroline Namora Rocha.

SumidoS

Vez ou outra a publicidade ressuscita algum
artista desaparecido. Desta vez, foi a banda
Fat Family que saiu do esquecimento para
a nova fase da campanha Ih, tá sem crédito?
do Banco Losango. No filme, os cantores
tentam entrar em um restaurante lotado,
mas se dão conta que estão “sem crédito”.

Script
BAnco losAngo
Título: Ih, tá sem crédito?; produto: empréstimo
pessoal; criação: João Pedro Rego, Fábio Mota,
Leonardo Pitanga e Vinicius Theodoro; produtora
de filme: Kombat Filmes; diretor de cena: Gabriel Mattar; produtora de áudio: Silence; aprovação do cliente: Janaina Souza, Andrea James,
Lua Tebet e Carolline Louzada.

Saúde

A Amil volta à mídia com a nova fase da campanha de combate à obesidade infantil. Baseada na máxima de que “quem ama, cuida”, o filme
mostra as habilidades que os pais adquirem depois que a criançada
nasce, como fazer decoração para festas e correr uma maratona por dia
atrás dos pequenos. A peça sugere que o cuidado e a dedicação também podem ser usados a favor da saúde. “O amor pode fazer coisas
incríveis. Contra a obesidade infantil também”, diz a locução. O vídeo
termina com a divulgação do site www.obesidadeinfantilnao.com.br,
que traz detalhes da campanha, que entra em seu quarto ano.

ArtplAn
Amil
Título: Obesidade Infantil Não 2017; produto: institucional; criação: Marcelo Coli, Ricardinho Weitsman, Bruno Foscaldo, João Santos, Eduardo Rostirolla, Bernardo Dias e Roberto Vilhena; produtora de imagem: Delicatessen; diretor de
cena: Gustavo Leme; áudio: Beat; aprovação do cliente: Rodrigo Rocha, Luiz
Periard, Andrea Santos, Carolina Almeida, André Pastina e Anderson Damaso.
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Solidariedade

O Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) quer
chamar a atenção da população para as crianças em situação de vulnerabilidade, enquanto há tempo de dar uma
chance a elas e melhorar a realidade em que vivem. A
Artplan criou um filme com o mote #AntesQueSejaTarde,
protagonizado por brasileirinhos cantando a música Epitáfio, dos Titãs. A banda cedeu os direitos da música para
a campanha, que tem o objetivo de aumentar as doações
para a causa. As imagens são impressionantes e mostram
a realidade do cenário em que milhões de crianças e adolescentes vivem no Brasil e no mundo. A campanha será
veiculada no ambiente digital: nas páginas oficiais do Unicef e nas redes sociais.

iSoBAr
UniceF
Título: Antes que seja tarde; produto: institucional; diretor-executivo de criação: Mateus Braga; diretor de criação associado:
Vinícius Santos; criação: Erick Moneró e Gustavo Frazão; produtora de imagem: Drive Filmes; aprovação do cliente: Gary Stahl,
Wim Desmedt, Regina Gerbi, Franciele Lima, Lidia Carvalho, Raul
Bacelar, Pedro Ivo e Nelson Leoni.

coiSaS de menina

Homem que brinca de boneca? Deve ser pai
de menina, claro. Houve um tempo em que
os pais nem pensavam em participar das
brincadeiras com os filhos. Felizmente isso
é passado e hoje a realidade é outra, muito
bem retratada pela nova fase da comunicação Você pode ser tudo que quiser, da BBDO
São Francisco para Barbie. O filme mostra
pai e filha dividindo a diversão.

BBDo São frAnciSco
mATTel
Título: Pais que brincam de Barbie; produto: Barbie; criação: Matt Miller, Christina Whalen, Andrew
Shaffer, Rachael Kelly e Taylor Garrett; aprovação
do cliente: Lisa McKnight, Kristina Duncan, Liz
Maglione e Nicole Leeds.

perSeguição

Para mostrar o Novo Gol Track, o filme, criado
pela AlmapBBDO e produzido pela Prodigo,
aposta na ação e no humor. Na peça, o marido
vê a mulher sair com a bolsa sobre o capô do
carro e a persegue de bicicleta, mas não consegue alcançá-la até que ela pare e revele uma
pegadinha.

AlMApBBDo
VolkswAgen
Título: Bolsa; produto: Gol Track; diretor-executivo
de criação: Bruno Prosperi; diretor de criação: Andre Gola, Pernil; criação: Daniel Oksenberg; produtora de imagem: Prodigo Films; direção de cena: André Godoi; produtora de áudio: Cabaret; aprovação
do cliente: Leandro Ramiro, Fabio Souza, Marcos
Mello, Fernando Humayta e Vinicius Oliveira.
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Errei!
“A vida é agora, aprende... O pó se
acumula todos os dias sobre as emoções”.
Caio Fernando Abreu
Francisco alberto Madia de souza

É

impossível viver sem emoções. É da
natureza dos seres humanos. Somos
assim. E, passado o momento, é um tal de
esconder as merdas derramadas durante a
catarse. Acho que no meu caso foi uma catarse mesmo. Tal como Édipo, fiz-me cegar
e exilei-me da realidade. Tal como Romeu e
Julieta, fiz-me matar pelo quase amor proibido... aos livros.
Mas, no desempenho de determinadas
missões, é prudente apartar-se das emoções e deixar-se conduzir mais pela razão.
Anos atrás, de certa forma, decretei a
morte do livro. Eu e milhões de açodados.
Só que na minha profissão – consultor de
empresas –, mesmo sendo humano, isso
é inaceitável, inadmissível, catastrófico.
Mas, I’m sorry, acontece. E assim, aqui e
agora, estou para reconhecer a merda que
fiz, dizer, berrar “errei” e tentar, coberto de
felicidade, reparar meu erro.
O livro não vai morrer! Viva!
Quem já morreu foram seus possíveis e
supostos substitutos. Kindle, todos os demais livros eletrônicos, e a ilusão alimentada por muitos que os X, Y, Z iriam ler Ulisses
e/ou Em Busca do Tempo Perdido em seus
smartphones. Não vão nem por um cacete. E, muitos deles, o farão sabe onde? Isso
mesmo, no velho, bom e insuperável livro.
Isso mesmo, o de papel.
Por favor, para purgar minha culpa com
requinte, confiram o absurdo que escrevi
em fevereiro de 2008: “Um ano após seu
lançamento o Kindle – livro eletrônico de
Jeff Bezos e sua Amazon – está definitivamente consagrado. É o livro eletrônico,
assim como o iPOD, é o tocador de MP3, e
o WII é o videogame. Venceu, é a referência”. Teria eu naquele momento cometido
3 “pós-verdades”? Acho que sim, mas já
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tomando todo o cuidado, cada vez mais
cuidado, por não ir usando indiscriminadamente essa palavra que na próxima segunda-feira pode não fazer mais o menor
sentido.
Nesse meu pedido de perdão, as evidências que me levaram a tentações irresistíveis – era uma quase unanimidade
(a tal da burra) – e não tinha como não
acontecer: “Hoje, para se conseguir um
Kindle nos EUA/Amazon, a fila é de no
mínimo 3 meses. Os apressadinhos podem comprar os seus em sites de leilões
na internet. Na configuração original, armazena, em 300 gramas de peso, até 200
livros. Mas, e se o comprador o desejar,
pode utilizar um cartão SD e aí, nos mesmos 300 gramas de peso, cabem 40 mil
livros. Isso mesmo, 40 mil livros, o que
a maioria das bibliotecas do Brasil e no
mundo não tem e jamais terá...”. E terminava afirmando, “Em janeiro de 2009 e
no Amazon, a nova versão do Kindle e o
fim dos livros de papel mais próximo...”.
Pois é, quem, economicamente, morreu foi o Kindle. Assim como todos os
seus compatíveis. Os velhos e bons livros
de papel, ainda que com tiragens menores, multiplicaram-se. E novos autores
revelam-se aos borbotões, todos os dias,
na tal da Content Era, a era do conteúdo.
No papel, mesmo.
No Brasil, em 2016, vendeu-se menos livros que em 2015. Uma queda de mais de
10%. Mas, e assim mesmo, quase 35 milhões de livros. Nada mal para um suposto
paciente terminal que eu, um leitor compulsivo e apaixonado, sob forte e injustificável emoção, quase no desespero, acabei
matando.
Errei! E, com humildade e arrependimento, peço perdão aos meus leitores,
assim como ao meu melhor e inseparável
amigo, o velho e bom livro de papel.

Francisco Alberto Madia de Souza
é consultor de marketing
famadia@madiamm.com.br
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PRÊMIOS
AlmapBBDO é Agência do Ano na
regional São Paulo do Colunistas
Com fórmula que valoriza a ideia, a relação duradoura com o cliente e a
senioridade da equipe, empresa consolida sua trajetória vitoriosa de 2016
Fotos: Alê Oliveira

Luiz Sanches, CCO da AlmapBBDO: as ideias têm o poder de fazer a diferença no negócio do cliente, sobretudo em um mercado que sente medo de arriscar

BÁRBARA BARBOSA

A

lista dos prêmios da AlmapBBDO é longa, relevante e cheia de história - algo
parecido com sua relação com
os clientes, duradoura e premiada. De 2016 para cá, reafirmando todo o poder criativo
da agência no cenário internacional, mais alguns importantes títulos entraram nessa
trajetória vitoriosa, sendo o
mais recente deles o GP de
Agência de Comunicação do
Ano do Colunistas São Paulo
2016, julgado no último dia 21.
A conquista faz parte de
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uma sequência de resultados
positivos, entre eles, o cobiçado título de Agência do Ano
no Cannes Lions - o quarto na
história da Almap - e de Agência do Ano no El Ojo, além de
13 troféus no Fiap.
No Colunistas 2016, a Almap chegou ao GP de Agência
de Comunicação do Ano ao
conquistar 18 prêmios e 114
pontos, resultado da avalição
realizada pelo júri da competição, em São Paulo (veja
reportagem completa com todos os premiados nesta e nas
páginas 31 a 36).
Além disso, a Almap tam-

bém foi a vencedora do GP de
Profissional de Propaganda
do Ano, concedido ao diretor-executivo de criação Bruno
Prosperi, e de dois GPs de peças publicitárias, o de Filme,
com o comercial Helicóptero,
criado para O Boticário, e o de
Branded Content, por HP Magic Words - O Livro, para a HP
Brasil.
Diante de todas as conquistas, o CCO da agência, Luiz
Sanches, atribui o sucesso
da Almap ao poder da ideia
associado a uma execução
primorosa. “A gente sempre
acreditou no poder das ideias,

“Não basta
ter graNdes
ideias, elas têm
de acoNtecer.
Precisam ter um
craft imPecável,
que realmeNte
faça a difereNça”

do quanto elas podem fazer a
diferença no negócio dos nossos clientes. A gente valoriza
muito isso, ainda mais em um
mercado que está cada vez
mais igual. Se você tem uma
grande ideia, se diferencia, e
a gente sabe disso. Não basta
ter grandes ideias, elas têm
de acontecer. Precisam ter um
craft impecável, que realmente faça a diferença”, afirma
Sanches.
Outro ponto levantado pelo
CCO, que está na agência há
mais de 20 anos, é a relação
duradoura com os clientes,
como Volkswagen, que acaba
de renovar com a Almap.
“Os clientes estão com a
gente há muito tempo, eles
têm a cultura da agência muito enraizada. Os clientes são
praticamente nossos sócios.
A gente conhece muito bem
cada um. Nós tratamos cada
trabalho aqui como se fosse o
trabalho mais importante que
a gente tem”, diz Sanches.
“Volkswagen, por exemplo,
a gente mudou o posicionamento em ano de crise. E é aí
que vem essa parceria com o
cliente. Como eles estão aqui
há muito tempo, eles acreditam nas grandes ideias, no
poder que elas têm”.
SenIORIDADe
Na opinião de Bruno Prosperi, além da parceria duradoura com o cliente, a senioridade do time também é
fator determinante para bons
resultados. “Também acreditamos bastante em senioridade na equipe. Tentamos fazer um mix de gente sênior e
nova. Isso, para mim, já é uma
grande diferença da Almap.
Além disso, outra grande coisa que vejo aqui é que todos
os departamentos remam
para o mesmo lado”, ressalta
Prosperi. “O time da Almap,
sem medo de falar, é o melhor time que a gente tem no
Brasil. É o time mais sênior e
a gente acredita que isso traz
valor para os clientes”, acrescenta Sanches.
Medo, aliás, é algo que não
faz parte da rotina da Almap.
“O que vejo hoje no mercado é muita gente com medo.
Tivemos atitudes na agência
durante o ano inteiro que são
boas, que fazem parte do nosso DNA. Atitudes de você não
compartilhar, por exemplo, da

Bruno Prosperi, diretor-executivo de criação da Almap, que conquistou o GP de Profissional de Propaganda do Ano no Colunistas SP
Marçal Neto/Divulgação

As inscricões do Colunistas São Paulo foram avaliadas por um júri formado por 20 profissionais, que participaram
de votação online e definiram os finalistas da competição. Na foto acima, estão os integrantes do júri da votação
presencial, que definiu os prêmios, realizada no último dia 21, na sede da ESPM, em São Paulo. Da esquerda para
a direita estão Marcello Queiroz (PROPMARK), Paulo Macedo (PROPMARK), Antoninho Rossini (Rede Bandeirantes),
Armando Ferrentini (Editora Referência), Marcio Ehrlich (Janela Publicitária), Lelo Nahas (Jovem Pan), Paulo Schmidt
(Academia de Filmes e Apro) e Adonis Alonso (Blog do Adonis).

mesma opinião que o cliente e
abrir mão da conta. Isso você
não vê muito no mercado”,
exemplifica o executivo, mencionando o caso C&A.

exPeCtAtIvA
Para este ano, mantendo a receita que a consagrou, a Almap
acredita em novos bons resultados; “Não sei se vai ser bom ou

ruim, mas acreditamos no que a
gente faz. Tentamos sempre fazer
o melhor e a gente acredita muito
no que temos feito. Tomara que
dê certo”, enfatiza Sanches.
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Executivo da Lew’Lara\TBWA é o
Publicitário do Ano do Colunistas SP
C

om origem na área de atendimento, o executivo Marcio Oliveira assumiu há cerca
de três anos o comando executivo da Lew’Lara\TBWA. Ele
foi preparado para exercer a
função por Luiz Lara e segue à
risca o modelo que ele criou para a agência com o sócio Jaques
Lewkowicz. “Além do desafio
cultural, o plano é agregar o
que o grupo TBWA traz, como
o Disruption, por exemplo. E
remodelar a agência para o século 21, com visão equilibrada
entre exatas (dados, estatística
gerando insights e foco em resultados) e humanas (posicionamento de marca, estratégia e
criatividade). Temos de ganhar
dinheiro já e preparar a agência
para 2020”.
A premiação, segundo ele, o
valoriza como dirigente, afinal
“temos essa oportunidade úni-

Divulgação

Marcio Oliveira quer preparar agência para o futuro, mas com olhar para o consumidor

ca de dar um passo definitivo
numa remodelação do nosso
negócio para esses novos tempos, que serão maravilhosos”.
Marcio acrescenta: “Acho
que hoje em dia uma agência
vai se tornar mais relevante se participar dos negócios
de seus clientes. Quanto mais
isso ocorrer, mais importância
essa agência terá. Resultados
conjuntos e compartilhados
são o presente desta relação.
Os dados permitem mais precisão tanto para chegar a esses
resultados como para mensurar as consequências de todo
trabalho de comunicação. O
cliente de nosso cliente, o consumidor, nunca permitiu que
a gente conhecesse tanto seus
hábitos, seus interesses, suas
curiosidades e suas compras.
Hoje é factível ser a agência do
consumidor”.

Investimento da rede Joven Pan
garante GP de Veículo Eletrônico
A

pesar dos percalços da
economia e da ausência de
verbas de publicidade públicas,
a rede Joven Pan de rádio não
deixou de realizar investimentos, principalmente na linha
editorial da sua programação,
que ganhou um tom polêmico,
questionador e de acordo com o
pensamento da sociedade brasileira, nas palavras do presidente Antonio Augusto Amaral
de Carvalho Filho, o Tutinha.
Foram contratados nomes com
os jornalistas Reinaldo Azevedo e Marco Antonio Villa. “Para ter opinião, não podemos
ter rabo preso. A nossa postura
incomodou, mas gerou audiência. As pessoas são contra a
corrupção e toda a bandalheira
que se instaurou no país”, ele
afirma, lembrando que o programa Pânico é outra atração
que atrai milhares de espectadores.
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Divulgação

Tutinha afirma que a rádio perdeu anunciantes do governo, mas ganhou audiência

Composta por 58 emissoras
na frequência FM, 80 na AM e
22 Joven Pan News, cuja programação é disponibilizada nos
dois formatos de sinal, a rede
está agregando vídeo à opera-

ção. Foram alocados no projeto cerca de US$ 2 milhões, sem
contar com um estúdio de gravação que vai ocupar um andar
inteiro na sede da emissora, em
São Paulo. Segundo Tutinha, já

são contabilizados 20 mil streamings.
“É úm número maior do
que muitas emissoras de TV”,
afirma ele, que acredita que o
rádio é o veículo da mobilidade devido sua interação com a
internet. “O digital é essencial
e nos mostra que a Joven Pan
não é mais só rádio. O nosso
site tem 10 milhões de unique
visitors; a página do Facebook
tem 2,1 milhões de seguidores;
o Twitter, 1,5 milhão; o YouTube, 588 mil inscritos; e o Snapchat, 223 mil. No AM e no FM
temos mais de quatro milhões
de usuários únicos. O Pânico
é o maior produto da internet
no segmento de entretenimento, com mais de 14 milhões
de seguidores no YouTube”,
explica Tutinha, enfatizando
que a Joven Pan também tem
estrutura para fazer ativações
e samplers.

PrêmIoS

Jurados elegem The Group como
Agência do Ano de Live marketing
A

49ª edição da regional de
São Paulo do Prêmio Colunistas consagrou a empresa
The Group como Agência do
Ano do segmento de marketing promocional da competição, cujo julgamento ocorreu
no último dia 21, na sede da
ESPM. Com 21 anos de atuação
e comandada pelo empresário
Fernando Guntovitch, a agência conquistou uma medalha
de ouro com o case Kids no
controle, que foi desenvolvido
para a operadora de telecomunicações NET. E uma de bronze com o trabalho GP Run, para
o Banco Santander.
A ação para a NET provocou
filas nos principais shoppings do país para a criançada ter
acesso à instalação Sampling
Machine. O prêmio era um controle remoto customizado NET
HD que permitia acesso à pro-

Marçal Neto/Divulgação

O empresário Fernando Guntovitch lidera as operações da The Group Comunicação

gramação dos canais Discovery
Kids e Cartoon Network, parceiros da ação, aos demais canais
infantis do portfólio da NET e
ao conteúdo infantil do NET
Now. O Santander GP Run foi

a principal ação do banco espanhol no Grand Prix de Fórmula 1
do Brasil de 2015. Cerca de 400
convidados e funcionários participaram da corrida de rua realizada no circuito de Interlagos,

imediatamente após o encerramento dos treinos oficiais. O
Banco Santander é um dos patrocinadores da Ferrari, equipe
do piloto Sebastian Vettel. Foi
uma iniciativa inédita na etapa
brasileira da Fórmula 1: uma
corrida noturna exclusiva para
clientes e convidados.
“É um privilégio para a The
Group ser distinguida por uma
premiação tão tradicional, principalmente em uma regional tão
importante. Temos um trabalho
focado em resultados, mas com
viés criativo. O controle criado
para a NET teve uma enorme
adequação aos interesses do
cliente, que tinha por objetivo
fazer uma campanha diferenciada para o Dia das Crianças,
com envolvimento da família.
Para o Santander também combinamos pertinência com criatividade”, afirmou Guntovitch.

otima se consolida como referência
em ooH e leva GP de mídia Exterior
R

eferência no setor de out
of home em todo o Brasil,
a Otima conquistou o GP de
Veículo de Mídia Exterior do
Ano no Colunista São Paulo
2016. Criada em 2013 na capital paulista, a empresa investe em projetos de mobiliário
urbano modernos, pensados
e planejados pelo designer
Guto Indio da Costa. Capitaneada pela executiva Violeta
Noya, é considerada uma das
empresas responsáveis pela
transformação da paisagem
urbana na cidade.
“O prêmio Colunistas São
Paulo é muito especial para
nós. Quando começamos,
lá em 2013, recebemos o reconhecimento e isso foi um
grande incentivo para continuarmos batalhando pelo
espaço da mídia exterior no
país. Agora com o setor se
profissionalizando e se forta-

Alê Oliveira

Violeta Noya: “Otima é uma plataforma não só de mídia exterior, mas de engajamento”

lecendo a cada dia, voltamos
a ser homenageados pelo nosso trabalho, o que não poderia nos deixar mais orgulhosos. Nossa equipe é obcecada
por maximizar os resultados

dos nossos clientes. Por isso,
hoje a Otima é uma plataforma não só de mídia exterior,
mas de engajamento, trazendo inovação, interatividade,
proximidade e experiências

entre marcas e pessoas”, comenta Violeta.
Fora do segmento de mídia OOH, a Otima também
atua com produtos e serviços
pensados para o bem-estar
da população. O aplicativo de
mobilidade urbana Leve-me,
Otima Causa, WiFi nos abrigos e Recarga de Bilhete Único
são alguns desses exemplos.
Outro diferencial da empresa, que a leva para um patamar
premiado, está justamente em
sua missão, que vai além da entrega de um mobiliário urbano,
mas na forma como a arquitetura e a publicidade interagem
entre si com o objetivo de transformar a cidade e as pessoas.
Em 2013, a Otima venceu o
Prêmio Nacional Empresa de
Mídia Exterior no Colunistas
Brasil e foi, ainda, considerada
o Lançamento do Ano pelo Prêmio Veículos de Comunicação.
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PrêmIOs

Vigor conquista Grande Prêmio
de Anunciante do Ano de 2016

C

om um time de celebridades
como porta-voz da marca, a
Vigor está na cabeça do consumidor e também do trade publicitário: a empresa acaba de conquistar o GP de Anunciante do
Ano no Prêmio Colunistas São
Paulo 2016.
Nos últimos tempos, especialmente no ano passado, a Vigor se
destaca com campanhas criadas
por sua agência de publicidade,
a Fisher. Uma das mais marcantes é a da Vigor Grego, Ultracremoso, ultragostoso e ultrafamoso,
cujo jingle “Gostoso, cremoso...”
grudou como chiclete na cabeça
dos consumidores. Além disso,
a agência reuniu para o anun-

Divulgação

Alinne Moraes,
Caio Castro,
Rodrigo Faro
e Débora
Nascimento
endossam
mensagem
da Vigor

ciante celebridades como Alinne Moraes, Caio Castro, Rodrigo
Faro e Débora Nascimento, que
endossam a mensagem.

Também reconhecida no
Prêmio Marketing Best 2016, a
campanha de Vigor Grego bateu recorde de recall no digi-

tal e offline. No online, foram
mais de 2 milhões de pessoas
impactadas só no primeiro dia
de anúncio, que teve mais de
5,5 milhões de visualizações no
YouTube e outras 3,7 milhões
no Facebook, onde recebeu dois
milhões de interações. Com um
recall superior a 67%, Vigor Grego atingiu a maior taxa de Top
of Mind de toda a sua história:
58%, contra menos de 14% dos
concorrentes.
A relação dos Grandes Prêmios e de todos os trabalhos premiados pode ser conferida no
site do Colunistas dentro do link
“São Paulo” em cada uma das 14
áreas da competição.

Época fica com GP de Veículo Impresso

A

revista Época, título do portfólio da Editora Globo, foi
a vencedora do Grand Prix de
Veículo Impresso do Ano da 49ª
edição do Prêmio Colunistas de
São Paulo.
A publicação foi reconhecida pelo trabalho editorial que
vem realizando nestes tempos
de denúncias contra a corrupção

na política. Além disso, Época
é exaltada por seu design diferenciado, que inclui gráficos
ilustrativos e fotos abertas. Recentemente, o título passou por
uma reformulação gráfica, assim
como outras marcas da Editora
Globo.
Lançada em maio de 1998 com
benchmark da alemã Focus, a re-

vista ganhou personalidade editorial com coberturas políticas e
econômicas, comportamento e
cultura. Época foi a primeira revista do país a ter um aplicativo
adaptado para tablets, inclusive
com vídeos.
Em entrevista recente concedida ao PROPRMARK, Virginia
Any, diretora de mercado anun-

ciante de Época, disse que a revista é a mais rentável da editora
e a segunda maior semanal do
país. Além disso, dentro do universo das revistas, o título com
maior volume de publicidade.
Atualmente, a publicação tem
circulação semanal com cerca de
500 mil exemplares, distribuídos
entre bancas e assinaturas.

Medalhas
Divulgação

FilMe
Grande Prêmio: Helicóptero, da AlmapBBDO
para O Boticário. Cosméticos e Produtos
De Toalete - Bronze: Linda Para Sempre,
da AlmapBBDO para O Boticário. Meios
De Comunicação - Prata: Long Live Rock’n
Roll, da AlmapBBDO para Kiss FM. Mercado
Publicitário - Ouro: Infinitas Possibilidades,
da AlmapBBDO para Getty Images Brasil.
Produtos e Serviços Automotivos - Prata:
Perseguição, da Lew’Lara\TBWA para
Nissan. Veículos Pessoais e Profissionais
- Ouro: Desejos, da AlmapBBDO para
Volkswagen do Brasil. Bronze - Pé na Porta,
da AlmapBBDO para Volkswagen do Brasil.
Vestuário e Acessórios Pessoais - Prata:
Despertar, da AlmapBBDO para C&A.
Bronze - Adivinho, da AlmapBBDO para São
Paulo Alpargatas.

Criado pela AlmapBBDO com produção da Saigon, o filme Helicóptero, para O Boticário, conquistou o
Grande Prêmio em Filme. O vídeo foi desenvolvido para o lançamento do Malbec Noir e mostra que, para
seduzir, é preciso bem menos que uma “chuva de rosas”.

design

RP

Rádio

Case de Responsabilidade Social em Design
- Ouro: Braille Bricks, da Lew’Lara\TBWA
para Fundação Dorina Nowill Para Cegos.

Ações Comunitárias e Não Lucrativas
- Ouro: Reações, da Ogilvy Brasil para
IBCC.

Meios De Comunicação - Ouro: Detector
de Verdades, da DM9DDB e 89 FM para 89
FM.
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Medalhas
Divulgação

BRanded Content
Grande Prêmio: HP Magic Words – O livro,
da AlmapBBDO para HP Brasil. Ficção para
TV ou Cinema - Prata: #DoePelaPriscila, da
Leo Burnett Tailor Made para Clube Sangue
Bom. Não Ficção para TV ou Cinema Prata: A Linda Ex, da AlmapBBDO para O
Boticário. Não Ficção Online - Ouro: Lição
de vida, da Calia para Suzano. Publicação
Impressa - Ouro: Historinhas de Nao
Dormir, da Mullenlowe Brasil para Grupo 3
Coracões.

iMPRessa
Alimentos - Bronze: Cozinha Profissional,
da MullenLowe Brasil para Unilever.
Cosméticos e Produtos De Toalete - Prata:
Mãos, da DM9DDB para J&J. Mercado
Publicitário - Ouro: Infinitas Possibilidades,
da AlmapBBDO para Getty Images Brasil.
Serviços Financeiros e De Seguros - Prata:
Bandeiras, da AlmapBBDO para Visa.

GP de Branded Content, HP Magic Words – O livro, da AlmapBBDO para HP Brasil, foi o primeiro livro
escrito por quem nunca escreveu. O projeto reúne 30 histórias, contadas por pessoas do Brasil a fora,
impressas em formato de livro pela HP Ink Advantage Ultra.

Divulgação

Mídia
Grande Prêmio: Capa Pack, da Lew’Lara/
TBWA para Cacique de Café Solúvel/Café
Pelé. Aproveitamento do Meio Televisão
- Bronze: #DoePelaPriscila, da Leo Burnett
Tailor Made para Clube Sangue Bom.
Aproveitamento do Meio Rádio - Ouro:
Detector de Verdades, da DM9DDB e 89 FM
para 89 FM.

digital

Em mídia, o GP foi para a Capa Pack, criação da Lew’Lara/TBWA para o Café Pelé. O case mostra como
o produto da marca é fresco ao utilizar uma capa do jornal diário O Estado de S.Paulo como embalagem
nos supermercados da região.

inovação
Grande Prêmio: Histórinhas de não
dormir, da MullenLowe Brasil para Grupo
3 Corações. Case de Inovação - Ouro: HP
Magic Words - As Histórias Não Escritas,
da AlmapBBDO para HP Brasil. Ouro
- Maquina de Aquecer, da MullenLowen
Brasil para Smart Fit. Bronze - Braille
Bricks, da Lew’Lara\TBWA para Fundação
Dorina Nowill Para Cegos.

MaRketing diReto
Campanha ou Programa de Produto ou
Serviço Business-to-Business - Ouro:
Infinitas Possibilidades, AlmapBBDO para
Getty Images Brasil.

Produtos e Serviços Automotivos - Prata:
Ne.Bot, da Lew’Lara\TBWA para Nissan.
Produtos e Serviços Comunitários - Prata:
Pare e Doe, da Giusti e Waze e Fundação
Pró-Sangue para SBT. Varejo De Pequeno
e Médio Porte - Ouro: Pinlist, da DM9DDB
para Tok&Stok. Ação de Comunicação em
Rede Social - Prata: Galaxy Surfboard, da
Leo Burnett Tailor Made para Samsung.
Bronze - Vistoria Surpresa, da Grey para
Gafisa. Peça Interativa - Prata: Canta
Comigo, da Isobar para Nivea. Bronze Vigilant Wallpapers, da Leo Burnett Tailor
Made para Jeep.

Divulgação

Em Historinhas de não
Dormir, que venceu em
Inovação e ficou com o
GP da categoria, a MullenLoweBrasil criou para o
Grupo 3 Corações um livro
feito com filtros de café e
tinta à base de pó de café,
que se diluía no contato
com a água fervente. A
ideia do projeto foi transformar histórias de ninar
em histórias para acordar.
Para isso, além de adaptar
contos para algo macabro,
o case utilizou café extra
forte da marca na confecção do livro.
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Medalhas



PRoMo e live
Grande Prêmio de Ação Promocional: The Cliché, da Publicis Brasil para Cervejarias Kaiser/Heineken. Grande Prêmio de Case de Marketing
Promocional: Adote um pequeno torcedor, da Ogilvy para Sport Club do Recife. Case de Bens Duráveis - Ouro: Comercial sem trilha, da AlmapBBDO
para Volkswagen do Brasil. Case de Serviço - Ouro: Kids no Controle, da The Group para NET. Evento Institucional - Bronze: GP Run, da The Group
para Santander. Ação Institucional - Prata: Toma que o filho é teu, da Giusti para SBT. Prata - Vacina Anti-rival, da Ogilvy Brasil para BandSports.
Ação para Produto de Consumo - Ouro: Capa Pack, da Lew’Lara\TBWA para Cia. Cacique de Café Solúvel - Café Pelé.
Divulgação

sair do estereótipo das campanhas de cervejas nem sempre é fácil, mas a Heineken conseguiu a façanha em uma ação da Publicis relacionada à final
da UEFA Champions League 2016. Levar ou não levar as mulheres ao jogo? Os maridos pensaram que poderiam dar um balão. Se deram mal: elas apareceram vestidas no telão do estádio como se estivessem em um spa: estavam no San Siro, em Milão, para a partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid.
Divulgação

integRadas
Alimentos - Ouro: Vigor Carnaval, da
Fischer America e Agência Ginga para Vigor
Alimentos SA. Serviços Financeiros e De
Seguros Prata: 100 mts, da Fischer America
e Agência Ginga para Banco Original.
Veículos Pessoais e Profissionais - Bronze:
Até Quem Critica Vai Se Apaixonar, da Publicis
Salles Chemistri para General Motors do
Brasil Ltda.

téCniCa
Trilha de Filme - Prata: Malu Moletom, da
Lwe’Lara\TBWA e Animal para Fundo Social
de Solidariedade do Estado de São Paulo.
Animação em Filme - Ouro: Malu Moletom,
da Lew’Lara\TBWA e Vetor Zero para Fundo
Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo.

exteRioR
Vestuário e Acessórios Pessoais - Ouro:
Desde 1962, da AlmapBBDO para São Paulo
Alpargatas.
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Encontrar uma família para jovens órfãos ou abandonados foi o projeto que a Ogilvy desenvolveu
para o Sport Club do Recife, GP de Case de Marketing Promocional do Ano. A campanha cumpriu
sua meta ajudando meninos e meninas com esse perfil a ter um lar e novas expectativas na vida.

pRêmIOs

CCO da Dentsu Brasil vai comandar
avaliações do júri de Radio Lions
Mario D’Andrea presidirá a área em Cannes, neste ano; é a primeira vez
que o profissional está na liderança de um julgamento do festival

M

ario D’Andrea, presidente
da Dentsu Brasil, é o único brasileiro, até agora, na lista
de presidentes de júri no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions 2017, que
será realizado entre os dias 17 e
24 de junho. D’Andrea estará à
frente do grupo que julgará as
peças de Radio Lions. Esta será
a primeira vez dele como presidente de júri em Cannes.
“Ser presidente do júri em
rádio – uma mídia tão íntima e
interativa – é ajudar a selecionar as maneiras mais criativas
de falar com milhões e milhões
de pessoas no mundo. Existe algo mais excitante do que
isso?”, indaga D’Andrea.
Os nomes dos presidentes
de júris de Creative Effectiveness, Entertainment, Innovation e Health Lions devem ser
anunciados no próximo mês.
InsCRIções
Na semana passada, foram
abertas as inscrições para o 64º
Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade. Os trabalhos podem ser inscritos em
24 disciplinas-chave, como no
ano anterior, e o foco do festival continua sendo a melhoria
e simplificação do processo de
inscrição dos trabalhos para
garantir que a navegação no
site seja mais clara e fácil.
Em 2016, o número de trabalhos inscritos no festival bateu
o recorde, de 43.101.
Algumas disciplinas passaram por mudanças neste ano.
Innovation Lions tem duas
novas seções: Technological
Craft & Development e Early Stage Technology. Creative
Data Lions, com o objetivo de
reconhecer o uso da percepção
criativa de forma mais precisa
e significativa, ganhou Data
Strategy, Data-Driven Targeting e Use of Real-Time Data.
Media Lions agora tem Excellence in Media. Promo & Activation Lions passa a ter Expe-

pResIDentes
COmpetIçãO

pROfIssIOnaIs

Cyber

Colleen DeCourcy, CCO global, Wieden + Kennedy, Global

Digital Craft

Henry Cowling, diretor de criação, Unit9, Reino Unido

Direct

Ted Lim, CCO, Dentsu Brand Agencies, Ásia e Pacífico

Design

Sandra Planeta, fundadora e diretora de criação, Planeta Design, Suécia

Film

Pete Favat, CCO, Deutsch North America, Estados Unidos

Film Craft

Robert Galluzzo, fundador e produtor executivo, Finch, Austrália

Glass

Wendy Clark, CEO, DDB Worldwide, América do Norte, Estados Unidos

Media

Mike Cooper, Worldwide CEO, PHD, Global

Mobile

Andy Hood, head de tecnologias emergentes, AKQA, Reino Unido

Outdoor

Bruno Bertelli, CCO global, Publicis Worldwide, Global

Print & Publishing

Fran Luckin, CCO, Grey Africa, África do Sul

Promo & Activation

Stéphane Xiberras, presidente e CCO, BETC, França

Product Design

Ruth Berktold, proprietária, YES architecture, Alemanha

PR

Karen van Bergen, CEO, Omnicom Public Relations Group, Estados Unidos

Radio

Mario D'Andrea, president e CCO, Dentsu, Brasil

Titanium and Integrated

Khai Meng Tham, cochairman e Worldwide CC0, Ogilvy & Mather

Inscrições para o Young passam
a ser feitas em categoria única

Candidatos devem ter até 30 anos; prazo para
participação no programa termina em 17 de março

O

regulamento do Young
Lions teve mudanças. Agora os youngs se inscrevem em
uma categoria única: Criação.
Após os trabalhos serem submetidos à votação online, os 50
mais votados passarão pelo júri
presencial. Só na fase seguinte,
serão selecionadas as duplas pa-

ra AD/CW Nacional, Cyber, Film
e Design, além dos outros delegados, de acordo com o número
de participantes.
Ainda não está definido o
número de vagas para o programa de 2017. A quantidade
de delegados e de duplas participantes depende da definição

dos patrocinadores.
As inscrições para o programa
vão até dia 17 de março. Para participar é preciso ter até 30 anos,
nunca ter sido delegado em Cannes e ter residência fixa no Brasil, do momento da inscrição até
a realização do festival, que este
ano vai de 17 a 24 de junho.

rience.
“As categorias são desenvolvidas em parceria com a
indústria e estão em um estado contínuo de revisão porque é vital que elas continuem
a refletir mudanças atuais.
Portanto, este ano não há nenhuma nova categoria e, em
vez disso, focamos em nossos

prêmios existentes e promovemos melhorias para consolidar sua relevância”, disse Simon Cook, diretor de prêmios
para Cannes Lions.
“O trabalho que ganha um
Leão demonstra as progressões mais emocionantes e
inovadoras em comunicações
criativas e define o padrão glo-

bal. Os prêmios serão sempre o
objetivo do Festival”, comenta
Jose Papa, diretor-gerente do
Cannes Lions.
O festival, neste ano, ainda
tem o Cannes Lions Stories,
um braço de conteúdo, com
informações semanais no site
https://www.canneslions.com/
stories.
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bEyond thE linE
Extrínseco x intrínseco

Filipe Birck

Nesse emaranhado de mensagens,
objetividade e clareza são fundamentais
Alexis Thuller PAgliArini

N

a semana passada esteve no Brasil o
head mundial de marketing da Coca-Cola, o espanhol Marcos de Quinto.
Além de se posicionar de forma pouco
convencional, sem medo de emitir opinião pessoal, independentemente do
posicionamento da sua empresa, Quinto
trouxe à luz os novos conceitos que vêm
sendo aplicados pela gigante de refrigerantes, que historicamente se notabilizou por um marketing intensivo e sofisticado.
O executivo sucedeu Joseph Tripodi,
que vinha fazendo um trabalho muito reconhecido na comunidade de marketing
e comunicação, adotando o slogan Open
Happiness (Abra a felicidade!, no Brasil).

O novo slogan, adotado internacionalmente, é o Taste the Feeling! (Sinta o sabor!).
De tempos em tempos, a Coca-Cola cria slogans com capacidade de repercussão enorme, até porque os investimentos em marketing da companhia só são comparáveis
a poucas marcas mundiais.
Tive a sorte de trabalhar na Coca-Cola
Brasil e, na condição de gerente de promoções e eventos, ter atuado na transição de
slogans. Foi na minha época o estabelecimento do Always Coca-Cola (no Brasil, Sempre Coca-Cola), que sucedeu dois de longa
duração (seis anos cada): Coca-Cola é isso
aí! (Coke is it!) e Emoção pra valer! (You can’t
beat the feeling!). O Sempre Coca-Cola! foi
marcado por uma atitude controvertida do
CMO mundial à época.
Por intermédio da Creative Artists Associates, sob supervisão da McCann, a Coca-Cola chutou o balde, colocando no ar 15
comerciais distintos, cada um concebido
por um diretor diferente, no estilo hollyoodiano. Lembro de nós, da Coca-Cola Brasil,
termos ficado surpresos com a ousadia.

da época, Peter Sealey. Mas o que me motivou a escrever este artigo foram as considerações de Marcos de Quinto, justificando o novo slogan e a nova abordagem.
Com o slogan Abra a felicidade! (que durou longos sete anos), a empresa vendia
sentimentos e experiências, gerando comerciais e peças gráficas memoráveis.
Não à toa, Coca-Cola foi o cliente do ano
no Cannes Lions, em 2013. Mas, segundo o
executivo, a marca acabou se empolgando
e se distanciando dos valores intrínsecos
do produto.
Afinal, um refrigerante serve para refrescar, para complementar o sabor de uma
refeição. “Se você afirma que traz felicidade, mas não explica que é refrescante, as
pessoas dizem: ‘Que bom que Coca-Cola
traz a felicidade, mas, quando quiser me
refrescar, vou tomar um chá gelado’”, disse
o executivo, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.
De fato, a opção pela adoção de valores
extrínsecos ou intrínsecos como linha
mestra de campanhas é um dilema não
só da Coca-Cola, mas de diversas marcas.
Parece que expor objetivamente as características organolépticas de um produto
alimentício é muito banal para marqueteiros e publicitários.
Muitos, então, partem para “viagens”
conceituais que acabam mais confundindo
do que agregando valor à marca.
Tem comercial que a gente precisa refletir muito antes de concluir qual a pegada
que está por trás. Alguns publicitários adoram isso.

A Coca-Cola, até então, era bastante ortodoxa, com extensos racionais e defesas
sobre o posicionamento adotado, que deveria estar refletido uniformemente, em todas as peças de comunicação da empresa.

Ficam encantados com mensagens
mais elaboradas, que exigem um “second
thought”, uma reflexão mais profunda.
Nada contra, mas, nesse emaranhado de
mensagens ao qual somos submetidos
todos os dias, objetividade e clareza são
fundamentais. Principalmente para produtos de consumo popular, como são os
refrigerantes.

O que vimos, com a campanha Sempre
Coca-Cola, era um festival de estilos diferentes, sem seguir uma linha retilínea.
Uma ousadia que derrubou o global CMO

Campanhas bonitas e inteligentes sempre terão lugar nobre nos planos de marketing, mas não nos esqueçamos dos valores
básicos dos produtos e serviços.
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Alexis Thuller Pagliarini é superintendente
da Fenapro (Federação Nacional de Agências
de Propaganda)
alexis@fenapro.org.br

PRODUTORAS
In Good Company inicia operação
com conceito multidisciplinar
Sob o comando do diretor Luigi Dias, expertise do negócio vai além do
audiovisual com oferta de roteiro, áudio, fotos e conteúdos para marcas
Paulo Macedo

Divulgação

D

iretor da abertura da novela Verdades
secretas, da Rede Globo; comerciais
para a indústria automobilística, entre
os quais A 9ª de Evoque, o primeiro filme
realizado no Brasil pela montadora Land
Rover; para o segmento bancário, Caixa
e Banco do Brasil; para o de beleza, Colorama e Natura; e de moda, C&A, Marisa e
Pernambucanas; Luigi Dias está estruturando a produtora In Good Company com
foco primário no mercado publicitário,
mas com estratégia multidisciplinar. A
ideia não é só produzir comerciais, mas
também fotos, roteiros, áudio, edição e
desenvolvimento de conteúdos para marcas, produtos e serviços.
É a segunda iniciativa empreendedora
de Luigi. A primeira foi a produtora Fazenda. Luigi agora tem como sócios Laura Estela Coló e Guilherme Jordão. Ele também
teve passagem de dez anos como diretor
de criação e de arte da área de cinema da
DM9DDB. Nessa nova fase, ele pretende
atuar diretamente com os profissionais de
criação.
“Trabalho sempre em conjunto com
as duplas e com o diretor de criação, trocando experiências e referências. Muitas
vezes participo do processo criativo. Costumo participar ativamente também de
outras áreas da produção, como trilha e
pós. Além de editar todos os meus filmes
— sejam eles filmados aqui ou no exterior”, ele explicou.
Luigi também tece críticas à forma. “O
mercado peca pela péssima adaptação ao
uso de novas tecnologias. Até hoje não se
filma de forma correta em HD no Brasil;
muitas produções são captadas com máquinas fotográficas, que deixam muito a
desejar e não são adequadas à narrativa
de cinema, simplesmente por uma questão financeira. O que acaba impactando
negativamente na qualidade dos filmes,
impossibilitando até que tenhamos uma
melhor performance nos festivais internacionais de publicidade”.
A sócia Laura, que já foi CFO do Grupo ABC, vai ser responsável pela gestão.
Guilherme vai estar à frente da produção
executiva. O plano é ter pelo menos dois
diretores de cena para realizar trabalhos
de orçamentos enxutos. “Mas sob a minha supervisão artística e criativa”, finaliza Luigi.

Luigi Dias, Laura Estela
Coló e Guilherme
Jordão estão lançando
a produtora In Good
Company, que pretende
dar atenção às
produções de orçamento
mais econômico
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mArkeTing & negócios
Choreograph/iStock

A extraordinária
força da TV no Brasil
Meio permanece a mídia mais poderosa
para a construção de marcas fortes e a
ativação de negócios em todas as áreas
Rafael Sampaio

H

á mais de meio século a televisão é a
mídia mais efetiva do Brasil para a ativação de negócios e a construção de marcas, o que se reflete na mais elevada participação desse meio entre todos os grandes
mercados publicitários mundiais. Em 2015,
a participação da TV foi de 72,1% entre todos os meios (segundo o estudo Media
Compass, do Kantar Ibope Media e Grupo
de Mídia). Isso é o dobro do padrão mundial, sendo que aqui a TV aberta é quase
sete vezes maior que a TV por assinatura.
É de longe, portanto, o maior e mais sólido
mercado de televisão do mundo.
O meio continua fundamental para a
propaganda, como sempre foi, e até tem se
fortalecido, apesar dos vaticínios de que
estava com os dias contados quando o meio
digital começou a crescer de forma veloz.
Na realidade, a TV até evoluiu, globalmente, entre 2005 e 2015, passando de 36,8%
para 37,7% de participação nas verbas.
Há previsões de que, em termos globais,
o meio digital passe a TV em volume de receita publicitária em 2018, mas essas apostas geralmente têm sido revisadas para baixo e estão muito fundamentadas na crença
de uma enorme expansão do mobile – meio
que ainda não conta com um bom formato
publicitário definido e enfrenta o importante desafio do adblock.
No caso brasileiro, não há nenhuma
perspectiva de que o digital, que registrou
uma participação de menos de 10% em
2015, ameace o predomínio da TV nos anos
vindouros – inclusive porque, do ponto de
vista publicitário, a TV aberta no Brasil é de
longe a mídia publicitária mais poderosa e
nenhum anunciante de expressão, inclusive regionalmente, pode, em sã consciência, ficar fora dela.
A TV aberta oferece aos seus anunciantes um imenso impacto e capacidade de
comunicação, que é derivado de sua enorme audiência, a qual, por sua vez, decorre
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do fato de que a TV em nosso país é “mídia de destino”, devido ao hábito arraigado
dos brasileiros de todas as faixas sociais e
idades – inclusive, como as pesquisas indicam, entre a população mais jovem.
Há ainda outro fenômeno exclusivo da
TV brasileira, que é o fato de as maiores audiências da TV por assinatura serem as dos
canais da TV aberta nela reproduzidas.
Tudo isso porque a TV aberta está no
centro da vida do Brasil e dos brasileiros. O
único país do mundo onde a TV aberta tem
a importância social semelhante ao Brasil é
a Grã-Bretanha, mas onde a principal rede
de TV, a BBC, é estatal e não aceita anúncios, fazendo-a estar ausente como mídia
publicitária.
Outra diferença que nos favorece é que
o sistema de afiliadas das redes nacionais,
criado pela TV americana, não alcançou
nos EUA o nível de eficiência obtido aqui,
que agrega programação local à grade nacional, gerando uma qualidade de programação superior e um intervalo publicitário
bem mais efetivo do que lá.
A relevante presença dos meios digitais
na vida das pessoas em nosso país, que é
uma das maiores do mundo, não tem afetado o consumo da TV e sua força publicitária. Ao contrário, ela está aumentando
ainda mais a presença e o poder da TV, que
tem estreitado sua conexão com a população e gerado um importante canal de diálogo com os telespectadores.
Adicionalmente, o formato de TV digital escolhido no Brasil a faz acessível pela
telefonia digital, permitindo que ela esteja presente em muitos outros lugares além
das casas da população e sendo consumido
por ainda mais horas diárias.
O resultado, como as dezenas de milhares de anunciantes regulares da TV aberta
brasileira sabem muito bem, é que a extraordinária força da televisão tem sido fortalecida nos tempos digitais que vivemos.

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

MArcAS
Budweiser e ESPN narram estreia
do cestinha Oscar Schmidt na NBA
Atleta participa do Jogo das Celebridades, nos Estados Unidos. Ação
prevê documentário, cobertura jornalística e campanha publicitária
Rodrigo Pirim/Divulgação

Danúbia Paraizo

Q

uase 30 anos após a icônica vitória brasileira contra
os Estados Unidos, na final do
basquete nos Jogos Pan-Americanos de Indianópolis, em
agosto de 1987, Oscar Schmidt
terá a oportunidade de participar pela primeira vez de uma
partida da NBA. O maior cestinha da história em Olimpíadas
é protagonista de um projeto
de branded content da Budweiser e ESPN com apoio da NBA
Brasil. O lançamento oficial da
ação foi feito nos estúdios da
emissora, em São Paulo, no último dia 24.
Schmidt participará do Jogo
das Celebridades do All-Star
Weekend, em Nova Orleans,
nos Estados Unidos, tradicional
evento que reúne alguns dos
mais talentosos e idolatrados
jogadores da história da liga
numa celebração global do esporte. O registro da experiência, bem como a narrativa com
a trajetória do atleta será tema
do documentário A Estreia,
que será exibido em março pela
ESPN, que também transmitirá
com exclusividade a partida, no
dia 17 de fevereiro.
“O Brasil tem cultura muito
forte baseada no futebol. Sempre fizemos esforços para trazer
outros esportes para o fã. Deixar que ele experimentasse novas modalidades, não só transmitir, mas realmente engajar.
Ninguém gosta daquilo que não
conhece: tem de explicar como
funciona, contar histórias, e é o
que a gente vem fazendo com
o basquete”, afirma German
Hartenstein, diretor-geral dos
canais ESPN no Brasil.
Ao destacar aumento de audiência de 71% da NBA no Brasil, em comparativo com temporadas 2015/2016 e 2014/2015
nos canais ESPN, Fernanda
Dibo, diretora de marketing da
NBA no Brasil, reforçou a importância de Oscar para o bas-

Fernanda Dibo (NBA Brasil), German Hartenstein (ESPN), Cassiano de Stefano (Ambev), Oscar Schmidt e Sergio Gordilho (Africa)

“Budweiser
existe para
inspirar seus
consumidores a
serem autênticos,
do seu jeito, sem
as expectativas
dos outros”

quete brasileiro. “A ESPN é a
casa da NBA no Brasil e estamos
muito felizes com esse projeto
em parceria com a Budweiser.
Já trabalhamos com a marca em
projetos importantes de conteúdo, e acreditamos que assim
conseguimos alcançar o coração do consumidor, reforçando nossos valores de paixão,
intensidade e autenticidade.
Ninguém no Brasil ajudou mais
nessa missão de fazer as pessoas se apaixonarem pelo bas-

quete como o Oscar”, justifica a
executiva.
Patrocinadora oficial da
NBA, a Budweiser não só viabilizará o projeto da ESPN, mas
terá Oscar como seu garoto-propaganda em campanha
de TV, ações em redes sociais,
além de realizar promoções em
bares e cinemas. A campanha
é assinada pela agência Africa.
Reforçando o conceito Deixe
que Digam, a marca vai explorar a autenticidade e atitude do
atleta, atributos que a empresa
também compartilha.
“O esporte tem papel fundamental para a gente se conectar
com nosso público por meio de
valores. Budweiser existe para
inspirar seus consumidores a
serem autênticos, do seu jeito,
sem as expectativas dos outros
porque é assim que a gente faz
há mais de 140 anos. Desde
1836, não mudamos a receita, a
gente faz cerveja do mesmo jeito e queremos traduzir isso aos
nossos consumidores”, fala Ka-

rina Ferreira, gerente de marketing de Budweiser na ABInbev.
A autenticidade à qual a
executiva se refere tem a ver
com a história de Oscar na seleção brasileira. O atleta foi
draftado pelo New Jersey Nets
(atual Brooklyn Nets) no sexto
round do NBA Draft de 1984,
mas decidiu não atuar na liga
norte-americana porque, pelo
regulamento da época, ele não
poderia jogar simultaneamente
pela seleção brasileira.
“Sempre fui um cara que não
estava nem aí para o que falavam. Eu treinava muito e confiava nas minhas escolhas. Uma
delas foi ter optado por não
jogar na NBA, e isso foi bonito
porque pude viver momentos
incríveis jogando pela seleção
brasileira naquela época. Agradeço demais por me proporcionarem esse projeto pelo esporte
e já estou treinando muito porque quero ser o ‘MVP’ (melhor
jogador) da partida”, brinca o
cestinha.
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TNT Energy Drink utiliza arte
urbana para dar voz à diversidade
Real Content integra intervenções nas ruas de São Paulo e conteúdo
nas redes sociais sobre mobilidade, preconceito e igualdade de gêneros
Fotos: Divulgação

Danúbia Paraizo

T

ransformar a capital paulista em uma verdadeira
galeria a céu aberto, ao mesmo tempo em que celebra a
diversidade. Esse é o conceito do novo projeto Real Content, desenvolvido pela Y&R
para TNT Energy Drink. Até
março, a cidade receberá intervenções urbanas que levam à reflexão sobre assuntos
como mobilidade, preconceito, igualdade de gêneros e
inclusão social, entre outros
temas.
A iniciativa tem objetivo de
fortalecer o posicionamento
#PodeVir da marca e, de quebra, aproximar-se do público
jovem, cada vez mais conectado e atento às transformações do espaço urbano, como
explica Eliana Cassandre, gerente de propaganda do grupo
Petrópolis.
“Em vez de gerar textos e
imagens por meio de um computador, com o Real Content,
estaremos mais próximo dos
consumidores ao presentear São Paulo com 22 obras de
arte, desdobrando esse conteúdo nos canais da marca em
diferentes formatos”, fala.
Toda semana, uma intervenção artística ocorrerá na
cidade, com conteúdo exclusivo para as plataformas digitais do energético. As ruas
Treze de Maio e Augusta já
receberam ações do projeto.
Os temas foram pensados com
a coparticipação dos artistas
convidados, como Neto78,
Bueno Caos, Magrela e a dupla
6emeia, entre outros, com objetivo de provocar reflexões e
conectar as pessoas com o espaço urbano.
Segundo Daniel Groove,
diretor de arte da Y&R e um
dos idealizadores do projeto,
serão produzidos vídeos com
making of da arte sendo criada, entrevistas exclusivas com
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Projeto exibirá 22 intervenções artísticas na cidade de São Paulo. Iniciativa terá desdobramentos nos canais digitais da TNT

Artistas como Neto78, Bueno Caos, Magrela e a dupla 6emeia foram convidados

os artistas, imagens e outros
materiais para os canais da
marca. “Se estamos falando de
resistência e atitude, não poderíamos apenas gerar conteúdo de forma tradicional. Com
o Real Content, encontramos
na rua o cenário perfeito para
dar voz aos artistas e gerarmos

discussões”, afirma Groove.
A curadoria do Real Content foi feita em parceria com
a produtora de conteúdo e canal de inspiração multiplataforma IdeaFixa, e contempla
uma diversidade de técnicas,
estilos e artistas com intervenções que vão desde dese-

nhos e colagens em muros,
passando por tapumes, grafites e instalações, que serão
doados para a cidade. Como
diferencial, nenhuma das peças faz menção à marca do
energético.
As intervenções serão expostas com autorização da
Prefeitura e dos proprietários
de locais privados, como lojas e galerias. O trabalho dos
artistas, bem como o mapa
com os endereços dos becos,
quadras e praças de São Paulo
que receberão o projeto, estão
no site www.tntenergydrink.
com.br/realcontent.
“Ao longo de 2017 continuaremos fortalecendo o discurso
de resistência, com ativações e
patrocínios em eventos como
a BGS, Comic Con Experience, SPFW e Campus Party, em
que lançaremos nossa frente
de conteúdo, o TNT.LAB, cujo
foco são palestras e debates”,
finaliza Eliana.

marcaS
Divulgação

Galaxy Note
7 foi lançado
em setembro
passado e teve
venda suspensa,
após defeito na
bateria

Samsung confirma defeito
na bateria do Galaxy Note 7

Fabricante admite negligência na montagem
do modelo e revela amplo plano de segurança
Danúbia Paraizo

A

pós a suspensão das vendas e recall
global de mais de 2,5 milhões de aparelhos do modelo Galaxy Note 7 no fim do
ano passado, a Samsung veio a público para
confirmar as suspeitas para a combustão dos
smartphones: a bateria. Durante entrevista
em Seul, na Coreia do Sul, no último dia
23, DJ Koh, presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Electronics, reconheceu falha técnica e pediu desculpas
aos consumidores.
Análises da própria empresa e também de
centros independentes revelaram que baterias vindas de dois fornecedores apresentaram defeitos, causando curtos-circuitos nos
aparelhos. Apesar de o produto não ter sido
comercializado no Brasil, houve diversos incidentes com o modelo.

Depois de imagens dos celulares carbonizados se espalharem nas redes sociais
semanas após seu lançamento, em setembro passado, aeroportos de diversos países
proibiram o embarque de passageiros com o
smartphone. No Brasil, algumas companhias
permitiram a entrada nas aeronaves, contanto que o aparelho estivesse desligado.
Além de admitir as falhas, a empresa
aproveitou para divulgar seu novo plano de
segurança para que casos assim não voltem
a acontecer, entre eles, oito verificações em
um processo desde o fornecimento da bateria até sua instalação. São testes de raio-X, durabilidade, aspecto visual, carga e
descarga. A companhia ressaltou ainda que
“espera que esse caso sirva como oportunidade para aperfeiçoar a segurança de toda
indústria”. A empresa se prepara, agora,
para lançar o seu Galaxy S8.
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Neusa Spaulucci nspaulucci@propmark.com.br

Sob duaS rodaS
A Ducati do Brasil colocou no mercado semana
passada o seu novo modelo 1299 Superleggera.
Estão à venda somente três unidades no
país. A moto custa R$ 550 mil. Para este ano,
a família Monster chegará renovada. Serão
apresentados, por exemplo, os modelos
1200 e o inédito 797. Além da 1299, também
chegam ao mercado a Multistrada 950 e a
Ducati SuperSport. A Scrambler tem dois
novos modelos, que ampliam a gama da marca
Ducati: a Cafe Racer e a Desert Sled.

brinde
A Engenho Dom Tápparo, em parceria com Leonardo e Eduardo
Costa, lançou a Cachaça Cabaré, mesmo nome do show da turnê
dos cantores. Segundo a empresa, a bebida é envelhecida 15 anos
em tonéis de carvalho europeu e envasada em garrafa de design
francês, bem ao estilo do espetáculo que percorreu o país.
O preço médio do kit, que acompanha dois cálices, é
de R$ 300. Só a garrafa custa R$ 220.

gol!
O FOX Sports Brasil formalizou semana
passada parceria com o SporTV para a
transmissão da Copa do Brasil até 2021.
O objetivo do acordo, válido para todas as
plataformas, é ampliar o compartilhamento
dos jogos e cada canal tem os direitos de
exibir até 50% das partidas ao vivo, com
exclusividade, inclusive a semifinal da
competição. Para Eduardo Zebini, executivo
do FOX Sports Brasil, o acordo ressalta o
crescimento e importância da emissora no
país. “O aumento da parceria da Copa do
Brasil vem coroar o ótimo momento que o
FOX Sports vive”.
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deSafio
A Ceratti criou ação para o aniversário de São Paulo, que comemorou 463
anos na última quarta-feira (25), que se estende por um mês. A empresa
convidou a tradicional 1900 Pizzeria e o pastifício Don Carlini Pasta &
Co. a criarem produtos à base de mortadela: uma pizza e uma massa,
respectivamente. A marca também fez ação no Mercado Municipal, um
dos ícones de capital paulista, que envolveu os visitantes do local. A ideia
girou em torno da criação de diferentes sanduíches de mortadela, que
foram “julgados” por especialistas no dia do aniversário da cidade.

mídiA
Paywall integra plano da Abril para
monetizar conteúdos no digital
Projeto multiplataforma terá início com as revistas Quatro Rodas e
Superinteressante; grupo também vai dobrar a produção de vídeos
Divulgação

Paulo Macedo

C

om experiência de 12 anos
na área digital do New York
Times e de ter implantado a
versão online do espanhol El
Pais no mercado brasileiro, em
2013, a executiva Isabel Amorim está assumindo a diretoria
de mercado da Abril, que inclui
vendas de publicidade, com
planos de ampliar as fontes de
receitas das 29 marcas que integram o portfólio do grupo
editorial e ir além dos formatos
tradicionais.
Ela quer usar a base de 69
milhões de usuários únicos nas
plataformas digitais e passar a
cobrar pelos conteúdos que ali
estão disponibilizados. O acesso gratuito será delimitado em
até 15 conteúdos. É o modelo
conhecido como paywall, mas
de forma flexível. A ideia sai do
papel a partir de fevereiro com
as marcas Quatro Rodas e Superinteressante, ou apenas uma
delas.
Segundo Isabel, essa é apenas uma das formas de monetização da audiência com o
propósito de reforçar as receitas do grupo, que ainda são
muito baseadas em publicidade e circulação. Sua ideia é
elevar as receitas com eventos,
cursos, aplicativos, newsletters, seminários, produção de
branded content, integração
de marcas com serviços e até
venda direta de produtos aos
consumidores.
A Abril também está lançando seu estúdio, sob a direção
de André Weissmann, com o
ideal de dobrar de 358 para
mais de 700 vídeos produzidos por ano. Com a implantação do estúdio, as revistas
terão cenários próprios e os
anunciantes poderão “ter vantagens além do pre-roll”. Além
de programas e entrevistas, a
ideia inclui a produção de webséries. Isabel chegou à Abril
no início do segundo semestre

A executiva Isabel Amorim assumiu a diretoria de mercado da Abril Mídia

de 2016 para o desenvolvimento de produtos estratégicos.
Mas a publisher Alecssandra
Zapparoli resolveu ampliar as
suas atribuições.
“O calhau digital na Abril
era de 40% e está em apenas
4%”, enumera Isabel, que conta com a consultoria Piano no
planejamento do seu projeto,
inclusive os testes com ad blockers. Pela métrica flexível,
4% da amostra disse que desligaria os bloqueadores. Mas
com o critério de desligamen-

to automático caso fossem
mantidos os instrumentros de
bloqueio, 40% dos usuários se
dispuseram a desligá-los para
não terem o abastecimento de
notícias interrompido. “A média global, segundo a Piano, é
de 25%. O custo por mil tem de
aumentar e a cessão de mídia
programática também amplia
o CPM”, ela afirma.
Além do pay wall, Isabel planeja combinar projetos (cross
link) com os títulos da Abril.
“Por que não realizar um even-

to com Exame e Saúde? A cobertura vai ter a pertinência
de cada um dos veículos. Com
Veja e Exame realizamos, no
último dia 17, o fórum Revolução do novo, com patrocínio da
Coca-Cola e gestão de conteúdos dos editores André Lahoz
(Exame) e André Petry (Veja).
Evento é conteúdo e gera novas receitas. Temos trabalhado
em parceria com as agências
e seus clientes para desenvolvermos projetos sob medida
para cada necessidade. Nesse
caso, o leque de possibilidades
cresce. Investir no digital não
significa abdicar do papel. Pelo
contrário. Veja tem 1 milhão
de assinantes que são leitores
dedicados, ou heavy users,
da marca. Recentemente, nós
vendemos um projeto para o
cartão Visa que incluiu publicidade, a plataforma Go-Box e
branded content”, disse Isabel,
que também está trabalhando
em uma nova versão do aplicativo de Exame.
A monetização das newletters, emails encaminhados
com um resumo das principais
notícias de algumas publicações, está agendada para o
primeiro trimestre de 2017. “É
preciso cobrar. Geramos conteúdos relevantes, mas, para
manter a qualidade, a entrega
não pode ser gratuita. Estamos
estudando a unificação das redações das versões impressas
e digital. O olhar tem de ser
para a marca e, com coordenação única, o ganho é maior”.
Também está na pauta a integração das marcas da Abril
para o ambiente mobile pelo
publicador Word Press. “O
cenário não é dos melhores.
A solução é buscar inovação
para manter e gerar novas receitas. A Abril vem investindo
em clube de assinantes e outras áreas seguindo uma tendência global, que é ampliar as
possibilidades comerciais para
as nossas marcas”, finaliza.
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Rede Globo busca sinergia com
geeks na Campus Party 2017
Profissionais da emissora vão destacar design de efeitos visuais e o
cenário virtual que está sendo elaborado para a novela Novo mundo
Divulgação

Cena da novela Velho chico, cujos efeitos especiais serão detalhados pelo designer Uno de Oliveira, que integra o núcleo de criação da Rede Globo

Paulo Macedo

A

tenção geeks, gamers e
empreendedores digitais.
A Rede Globo de Televisão está
de olho em vocês. Além de ser
uma das parceiras de mídia da
10ª edição da Campus Party,
agendada para ser realizada
a partir desta terça-feira (31),
com término marcado para dia
3 de fevereiro, a emissora participa do conteúdo do evento
criado em 1997 na Espanha,
que hoje reúne em vários países gente interessada em tecnologia, inovação e ciência. O
designer Uno de Oliveira, por
exemplo, que atua na área de
efeitos visuais, foi escalado
para proferir uma palestra na
área “Criatividade: Design” do
evento. O profissional vai expor como são elaboradas inter-
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venções em 3D, escaneamento
digital de imagens (fotogrametria), novidades de pós-produção e motion picture. A
pauta de Uno inclui o processo
de pesquisa e aplicação de tendências para o acabamento de
um produto para televisão.
Carlos Alberto Ferreira,
supervisor-executivo de Mídias Sociais da emissora, vai
ser um dos palestrantes da
área de criatividade em mídia.
Ele vai enumerar 10 dicas de
como fazer uma comunicação
efetiva em canais como o Facebook, Instagram e Twitter.
No palco reservado para empreendedorismo, a jornalista
Maria Prata, apresentadora do
programa Mundo S/A, exibido
no canal fechado GloboNews,
vai comandar um debate sobre
empreendedorismo, inovação

e tecnologia com gestores da
Startup&Makers “a fim de entender como tirar uma ideia
de negócio do papel e quais
as principais tendências do
ramo”.
A Globo também vai oferecer entretenimento para os
cerca de oito mil campuseiros,
como são conhecidos os participantes, aguardados para esta
edição do evento: um show do
trio paulistano Les Souvenirs.
“A nossa participação na
Campus Party está ligada ao
entendimento que temos de
que a Globo precisa ter diversos canais de conexão com o
público jovem. Nós aprendemos com eles. A sociedade brasileira evoluiu e essa iniciativa
é parte do nosso processo de
conversa, troca e escuta com
os jovens. Essas experiências

nos trazem influência, informações e conhecimento em
ambientes frequentados por
este público, que extrapolam
o meio acadêmico”, enfatiza
Viridiana Bertolini, gerente de
desenvolvimento institucional
da emissora.
No ano passado, a Campus
Party arregimentou um público de 82 mil pessoas e participação de oito mil campuseiros,
que foram abrigados em 6,5 mil
barracas. As cidades de Belo
Horizonte e Brasília também
tiveram edições especiais. E
Recife teve a quinta edição em
julho do ano passado. A exemplo de 2016, este ano serão
disponibilizados 40 gigabytes
para as mais de 700 horas de
atividadces programadas para
o Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo.

curtas
Fotos: Divulgação

A produtora Iconoclast, de origem francesa e há cerca
de dois anos no mercado brasileiro, passa a contar com a
dupla Alaska (foto) em sua equipe de diretores, formada
ainda por Ian Ruschel, Brenno Castro e Urso Morto. O grupo está disponível para produções nacionais e internacionais. Junto com a dupla também chega à empresa Henrique Danieletto, que vai atuar como produtor-executivo
ao lado de Karina Amabile. “Começamos a nossa carreira
produzindo videoclipes, linguagem com a qual a gente se
identifica muito. A nossa ida para a Iconoclast abre ainda mais espaço pra esse tipo de produção, tanto no Brasil
quanto no exterior. Estamos muito empolgados com essa
nova fase. A nossa identificação com o Ian Ruschel foi
muito forte. É incrível poder estar na mesma produtora
que tem diretores que admiramos tanto, como Megaforce,
Canadá, We are From LA e Romain Gavras, realizadores
que também transitam entre publicidade, videoclipes e
conteúdo”, justificam os Alaska.

A divisão de marketing e publicidade do canal Nickelodeon lançou
no último dia 24 o projeto Dia de brincar. A ideia é que profissionais de
agências e anunciantes levem seus filhos, sobrinhos e afilhados para o
trabalho para que aproveitem um dia com os personagens das atrações
do canal, como Bob Esponja, Dora, A Aventureira, Patrulha Canina e As
Tartarugas Ninja. A primeira agência contemplada foi a MullenLowe e o
anunciante, a Hering. A ação continua neste mês de fevereiro, mas ainda não foram definidos os nomes das empresas. “A primeira edição do
‘Dia de Brincar’ no Brasil, que realizamos em 2016, foi um sucesso absoluto”, destaca Ari Martire, diretor de vendas de publicidade da Viacom
Brasil, holding norte-americana que controla o canal infantil. “Depois
de receber mais de 5 mil crianças e suas famílias no Centro Esportivo
Tietê com jogos recreativos que estimulam atividades físicas, raciocínio, habilidades musicais, cidadania e a interação entre amigos, pais
e filhos, resolvemos levar a iniciativa de forma adaptada aos filhos de
nossos parceiros”, completa o executivo. As atividades incluem oficina
de frisbee, maquiagem artística, escultura de balão e a Vila Infantil com
os personagens do canal.

A Petrobras recebeu no último dia
23, em sua sede no Rio de Janeiro, propostas para a concorrência pela conta
publicitária de R$ 550 milhões. Marcaram presença representantes de 16
agências que entregaram documentos
e trabalhos. São elas: Artplan, Café, Calia/Y2, DPZ&T, Fields, Fischer, Heads,
Link/Bagg, Lua Propaganda, Multi Solution, nova/sb, Ogilvy, PBC, PPR (Rio),
Propeg e Z+.
A partir desta segunda-feira (30)
passam a trabalhar de maneira unificada as redações dos jornais O Globo e Extra, após ajuste que gerou cerca de 30
demissões e algumas contratações. As
plataformas das duas marcas seguem,
naturalmente, separadas. O diretor de
redação do Extra, Octavio Guedes, e o
diretor de redação do jornal O Globo,
Ascânio Seleme, anunciaram a mudança internamente na semana passada.
A nova operação já funciona no novo
prédio, que agora reúne as equipes dos
dois jornais, além das sucursais do jornal Valor e das revistas da Editora Globo
(Época e Quem) e a equipe do portal TechTudo (incorporado pela Editora Globo). No novo endereço serão abrigadas
todas as áreas da Infoglobo (redações,
comercial, SAC, administrativo, marketing e projetos especiais). A operação
do jornal O Globo deixa, portanto, seu
mais emblemático endereço, na Rua
Irineu Marinho, 35, que ocupava desde
1954. Trata-se de sua terceira mudança
desde a fundação, em 1925.
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Trabalho do fotógrafo Edward Santos, sargento aposentado do Exército norte-americano, que usou um iPhone 7 Plus para ensaio na edição número 1 da revista ONLY Mobile Art

LDC MUDA MARCA
Junto com um “elemento significativo” para fortalecer negócios
da área de marketing digital, o publicitário Alcir Gomes Leite, que
assumiu a LDC, do Grupo ABC, no início deste ano, anuncia em
breve o novo nome da agência. Segundo fontes, as três letras que
identificam o sobrenome do ex-sócio e fundador, Celso Loducca,
serão trocadas por uma “marca forte”.
DE SAÍDA
Ken Fujioka, VP de planejamento e sócio da LDC, deve se desligar da
agência nos próximos dias. Ele participava do comando da operação
com o CEO Guga Ketzer e o VP de mídia Daniel Chalfon, que saíram
da sociedade e dos respectivos cargos com a chegada de Alcir Gomes
Leite. Segundo fontes ligadas à LDC, Fujioka estaria avaliando proposta de trabalho dentro do ABC ou período non-compete.
DDB COLÔMBIA GANHA BBVA
A DDB Colômbia, que tem Leonardo Macias, ex-DM9DDB, como
CCO, ganhou a conta do BBVA. É a primeira grande conquista da
agência desde que Borja de la Plaza assumiu como presidente e
CEO do Grupo DDB no país. Estratégias para o banco também estão
sob cuidados de Joanna Safi, VP de digital, e Jorge Becerra, VP de
planejamento.
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Joanna Safi, Borja de la Plaza, Leo Macias e Jorge Becerra, da DDB Colômbia: nova conta

Soldado YPG/Divulgação
Edward Santos-ONLY Mobile ARt/Divulgação

Cauê Ito, Andre Pupo, Alex Mehedff, Mustafa Alanani e Gabriel Chaim, fotografados por um soldado do Exército sírio em Kobane

CONFLITO NO AR
Estreia neste próximo sábado (4) no History Channel a série Zona
de Conflito, uma produção da Hungry Man Brasil. Equipe da produtora trabalhou em 2015 no Curdistão iraquiano e na Síria, onde
presenciou momentos da guerra civil contra o Estado Islâmico. Em
oito episódios, a série mostra a trajetória do fotógrafo e documentarista Gabriel Chaim. O trabalho, que contou com participação do
guia Mustafa Alanani, tem direção de André Pupo, com produção
de Alex Mehedff, Gualter Pupo e Luis Vidal. A direção de fotografia
é de Cauê Ito.
FOTOS COM SMARTPHONES
Projeto superbacana de Marcello Barbusci, já está em circulação a
edição #1 da ONLY Mobile Art. A publicação, segundo Barbusci, é
a primeira revista bimestral mundial dedicada a mostrar o melhor
da fotografia mobile. “A criatividade, produzida e publicada através do telefone celular, é uma forma de expressão que está crescendo a cada dia e precisa de um lugar para eternizar esta arte”,
diz Marcello, fundador e editor da revista. Segundo ele, o projeto é
“eternamente beta”. “Assim como o mundo mobile está mudando
constantemente, a ONLY segue essa evolução”, explica.
A ESTÉTICA DO CAFÉ

Com assinatura da agência We, começou a ser veiculada neste
último domingo (29) a campanha da Orfeu Cafés Especiais. Um
belo filme de um minuto, programado para um dos intervalos
do Fantástico, mostra todo o processo de produção com imagens captadas na Fazenda Sertãozinho, em Minas Gerais, local
com tradição de mais de 67 anos em lavouras de café. A produção é da 02 Filmes, com direção de Rodrigo Pesavento e trilha
da produtora A Voz do Brasil. A criação é de Guy Costa, João
Paulo Magalhães, Ricardo Sarno e Cristiano Gonçalo.
Dario Lozano/Divulgação

Divulgação

MERCEDES-BENZ
A marca gera buzz desde
a semana passada com
comercial que será exibido
no Super Bowl dia 5. Easy
Drive, dirigido pelos irmãos
Coen, faz homenagem a
Easy Ride, o clássico road
movie de 1969
PRIVACIDADE ONLINE
34% dos brasileiros
evitam compartilhar dados
pessoais na internet,
segundo estudo da Gfk.
Na Alemanha, a cautela
abrange 40% e na França,
37%
FATORES GENÉTICOS
Eles afetam o engajamento
na mídia online, segundo
estudo de acadêmicos do
Reino Unido publicado
semana passada no site
Plos One
TELEFONIA CELULAR
No Brasil, ela perdeu 1,7
milhão de linhas em 2016,
redução de 5,33% na base
total de clientes, segundo
dados da Agência Nacional
de Telecomunicações
ANÚNCIOS ENGANOSOS
Eles formam um batalhão
de 1,7 bilhão de unidades
que foram bloqueadas pelo
Google no ano passado.
O número é dobro dos que
foram detectados em 2015
REPRESENTATIVIDADE
Na relação das marcas com
pessoas, ela é percebida
por apenas 13% dos
consumidores britânicos,
segundo um estudo da
Crispin Porter & Bogusky
realizado com 2 mil adultos

O diretor Rodrigo Pesavento, da O2 Filmes, confere imagem durante filmagens de comercial para Orfeu Cafés Especiais
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18 de janeiro
de 2017
Stalimir Vieira

N

o fim do século passado, passei uma
temporada trabalhando em Buenos Aires. Fui dirigir a criação da DDB. Um desafio e tanto. E uma experiência maravilhosa.
A única coisa que me deixava encucado era
tentar compreender como as agências e os
veículos sobreviviam num mercado absolutamente desregulamentado.

duzidos a recorrer a subterfúgios, sob pena
de se inviabilizarem, certamente estimula-se práticas menos saudáveis do ponto de
vista ético.

Há alguns anos, acompanhei para o PROPMARK um evento em Lisboa, promovido
pela Associação Portuguesa de Agências de
Publicidade. Tratou-se de uma exposição,
sob o tema Como cobrar por ideias, em que
publicitários europeus e norte-americanos
Os espaços da mídia podiam ser comapresentavam sugestões de remuneração
prados na esquina, de um “bolsero”, que
para as agências, diante da proliferação dos
vivia de especular com páginas de jornais
birôs de mídia. Tudo meio utópico. No jane revistas e espaços em TV
tar promovido pela entidade,
e rádio, num investimento
ouvi da presidente de uma agêncomo qualquer outro. Esse
“É ingênuo cia multinacional que a coisa ti“bolsero” competia com os
imaginar que nha chegado ao ponto de ela prebirôs de mídia – espécie de
pedir ao birô dados sobre o
fornecedores cisar
corretores
multinacionais,
cliente para subsidiar seus brieencarem fings para a criação. Imagine-se
que trabalhavam na perspectiva de se apropriar da mídia
passivamente uma situação dessas perdurane ditar os preços –, compepor anos. É o fim da agência.
um leilão de do
tia com as próprias agências
O Brasil andou a ponto de viver,
que, muitas vezes, “estoca- preços de mídia formalmente, esse caos. Nos cinvam” espaços dos veículos,
sem limites” co anos em que o processo do
comprados antecipadamente
Cenp esteve submetido à avae depois “empurrados” aos clientes e comliação do Cade, muita gente apostou que a
petia, ainda, com os próprios veículos que,
normatização cairia por terra, escancarando
mesmo depois de vender para tanta gente,
o mercado para predadores que, até então,
ainda conseguiam negociar seus produtos
vinham agindo com certa discrição, ainda
sabe Deus como.
que embalados por uma doutrina libertária
que, inclusive, cooptou muita gente boa.
É de se supor que nessa selva, nesse
salve-se quem puder, um pouco de inteliEm 18 de janeiro de 2017, fez-se a luz.
gência e muito de esperteza tenham, afinal,
O Cade aprovou as normas-padrão como
juntado forças em nome da sobrevivência.
ferramenta conveniente e recomendável
O anunciante, que sempre acreditou, espara o sistema. Uma avaliação diametraltupidamente, que nessa carnificina seria o
mente oposta a um discurso que se pretengrande beneficiado, acabava, na verdade, à
dia modernizador e mais fiel às praxes da
mercê dos acordos fechados entre terceiros
livre-concorrência. Em que pese a pressão
interessados na sua verba. É ingênuo imapoderosa que sofremos no período em que
ginar que fornecedores encarem passivaestivemos “de molho”, o mercado, ainda
mente um leilão de preços de mídia sem lique entregando alguns anéis, soube premites. Acabam se entendendo em nome de
servar os dedos para reposicionar-se agora
ganhar dinheiro. E onde os negócios são incom mais vigor e fazer valer o que é direito.
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Stalimir Vieira é diretor da Base Marketing
stalimir@gmail.com
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Cria ão e Produ ão
um filme dirigido por alexandre charro | com a participa ão de eduardo magrão, carolina sayuri ikeda e lorena garrido | dire ão executiva
de cria ão gabriel klein | planejamento criativo gustavo bastian | consultoria temática daniel guth | dire ão de fotografia felipe meneghel | dire ão executiva
de produ ão roberta cunha | produ ão letícia costa pinto | dire ão de arte filipi filippo | supervisão editorial andré maleronka | consultoria temática daniel
guth | montagem victor ciappina, mari moraga e michele lemes | finaliza ão felipe brancaglion e victor ciappina | montagem victor ciappina
mari moraga e michele lemes | computa ão gráfica marco teixeira | trilha sonora marcos gerez, fernando cappi e jingle punks

