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cOcA-cOlA Tem NOVA
cAmpANHA GlObAl

eX-AlmAp Assume
mÍdiA dA OGilVy

Henrique Luz, vice-presidente da PwC,
avalia estudo feito
com líderes de empresas. Eles preveem ano
difícil, mas acreditam
na retomada da economia. pág. 12

Após sete anos, Sinta
o Sabor substitui o
slogan Abra a Felicidade. Campanha (foto) unifica, pela primeira vez, as marcas
Light, Diet, Zero
e Life. pág. 20

O executivo Flavio
De Pauw assume a
direção de mídia da
Ogilvy a partir do dia
15 de fevereiro. Ele estava na AlmapBBDO e
vai substituir Daniella
Gallo. pág. 35
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sAmpA, 462, é
feNômeNO dA
publicidAde
Pict Estúdio

são paulo se fortalece como poderoso
centro criativo para a publicidade
brasileira e mundial. Atraindo todo o
mix de marketing, a cidade é destaque
em mídia, produção e consumo. pág. 45

A DM9 e o Valor Econômico
têm muito em comum.
A qualidade de comunicação,
os talentos como principais
ativos e as boas ideias são
exemplos disso. Virtudes que
ﬁzeram da DM9 a agência
Nº 1 em reputaçao global,
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Bem-vindo, Valor Econômico.
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É um orgulho trabalhar com
quem temos tanto em comum.
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editorial

Armando Ferrentini
aferrentini@editorareferencia.com.br

É Hora de aNUNCiar
Graves crises econômicas brasileiras foram combatidas pelo instrumental da comunicação publicitária.
Uma das piores consequências de toda crise dessa natureza, quase
sempre acompanhada (ou provocada) em nosso país por um cenário político adverso, é o desânimo que se abate sobre a população.
Estado de espírito coletivo que só tende a crescer, quando o despreparo dos governantes faz com que não acenem com situações de
melhora no curto prazo.
É o que estamos vendo hoje no Brasil, vitimado por uma crise que
teve seu início em 2014, ganhando força com o fracasso da seleção
brasileira de forma acachapante na Copa do Mundo da Fifa (sepultando de forma definitiva os últimos lamentos por 1950) e mais força ainda com a dicotomia entre a campanha eleitoral da atual presidente da República e o seu jeito único de falar e agir após a posse.
Houve a desconfiança dos resultados das urnas eletrônicas e a lembrança dos resquícios do mensalão, agravados com o desenrolar do
petrolão e o descontrole da política monetária, que prossegue com
seus percalços, gerando maior insegurança com a saída do ministro
Levy e, ainda na última semana, com a decisão do Banco Central
em manter a taxa Selic de juros, horas depois do seu presidente ter
sinalizado para um aumento da mesma.
Não se governa sequer uma pequena empresa com contradições e
estas surgem a todo momento no cenário do comando do país. Fica
a impressão clara de que esse quadro de apatia perdurará ainda por
um bom tempo, permitindo a alguns experts previsões sombrias
para o país até no mínimo 2018.
Diante dessa situação incontornável, com o impeachment de Dilma
Rousseff aparentemente afastado, resta à iniciativa privada reassumir seus papéis, voltando a acreditar em um país possível, apesar
de todas as mazelas oficiais. São dois mundos que podem funcionar
de forma diferente um do outro, embora prossigam dependentes
entre si.
É a partir dessa constatação, sem ilusões, que o jogo do mercado
pode se tornar favorável, ainda que apenas ligeiramente. Já teremos um alívio se isso ocorrer.
Voltemos ao primeiro parágrafo: é hora de anunciar, é chegado o
momento de grandes campanhas senão de otimismo, pelo menos
de convencer cada cidadão que a vida continua, apesar da duvidosa
qualidade dos que compõem a cúpula do governo brasileiro, no mínimo muito fraca e acomodada para resolver os graves problemas
do país.
Nem precisamos falar da desonestidade de alguns deles. Basta
apontar para o seu despreparo, o permanente egoísmo, a falta do
dar de si como contribuição para um país melhor, ou menos ruim.

Se realmente quisermos manter nossas esperanças, temos de emprestar total apoio à iniciativa privada, não a do tipo que sujou as
mãos, como revelam as narrativas da Lava Jato, mas aquela que
também acredita no Brasil, como todo cidadão de bem que sai de
casa para votar nos dias de eleições, apesar de descrer que a sua
vida pode melhorar com os resultados.
Se não encontramos lideranças verdadeiras no mundo político nacional, vamos identificá-las no mundo paralelo e ao mesmo tempo
distante da iniciativa privada e nas pessoas de bem que formam
esse admirável contingente de 204 milhões de seres que habitam
nosso colossal território, deduzindo desse total a ínfima parcela da
classe política, a quem devemos um basta pelas suas inqualificáveis
travessuras.
***
Aplausos para a emissora Band AM pela continuada campanha em
prol da propaganda, reafirmando seus valores de informação e conteúdo.
Os meios deveriam se unir em torno dessa necessária tarefa de esclarecimentos à população, sobre a importância de cada mensagem
publicitária.
Além de proporcionar à mídia em geral seu principal alicerce de
manutenção, está a serviço do público esclarecendo-o sobre a utilidade dos produtos, serviços e ideias anunciados.
Em um jornal dirigido maciçamente aos que integram o universo
da comunicação do marketing, pode parecer desnecessária essa
apologia. Mas, como o PROPMARK também é lido por integrantes
de outros setores de atividades, é sempre oportuna, a nosso ver, a
repetição dessa lembrança.
Até porque não raro retornam ao noticiário grupos de pessoas que
julgam ser a atividade publicitária um dos principais malefícios da
sociedade moderna, quando a verdade é justamente o oposto, em
razão inclusive da liberdade de escolha que proporciona ao consumidor.
***
Nosso adeus para o mestre Ettore Scola, que partiu no último dia
19, deixando-nos um imenso legado de obras de arte que serão
sempre revistas por sua incomparável qualidade e absoluta pertinência.
Dentre os muitos filmes que dirigiu, citamos Ciúme à Italiana
(1970), Nós que Nos Amávamos Tanto (1974), Feios, Sujos e Malvados
(1976), Um Dia Muito Especial (1977), O Baile (1983), Mario, Maria
e Mario (1993) e seu grande final Que Estranho Chamar-se Federico
(2013), em homenagem à sua amizade de uma vida com outro colosso, Federico Fellini.

FraSeS
“Um dos problemas do capeta
é a sua falta de credibilidade.”
(Reinaldo Azevedo, Pingo nos is, Jovem Pan, 21/1)
“Sabe aquele cara que comprava
de você e não pagava?
Pois é, nem está comprando mais.”
(José Victor Oliva, Estadão, 15/1)

“a Suíça é um Paraguai com grife.”
(Flavio Prado, Jovem Pan, 19/1)
“existe algum inocente atrás
das grades em Curitiba e Brasília?”
(Júlio Cruz Lima Neto, leitor do Estadão, sobre o manifesto
dos advogados criminalistas contra os procedimentos do
juiz do processo da Operação Lava Jato, edição de 19/1)
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Há 65 anos a ESPM participa
das comemorações de São Paulo.
são Paulo é reconhecida como a alma e o centro de negócios do país. Por isso, a esPM tem um orgulho todo especial
em ter nascido paulistana há 65 anos, formando profissionais transformadores, que têm a cara desta cidade e estão em
constante evolução. Parabéns, são Paulo, pelos seus 462 anos.

Graduação | Pós-Graduação | MBa | Mestrado | doutorado | educação executiva | extensão | educação a distância
adMinistração | desiGn | JornalisMo | PuBlicidade e ProPaGanda | relações internacionais
sisteMas de inforMação eM coMunicação e Gestão | ciências sociais e do consuMo | cineMa e a udiovisual

conexões
dicado para a disputa do Oscar, com
um orçamento de cerca de R$ 2 milhões. Já é uma vitória a indicação
diante do fato de enfrentar concorrentes feitos com mais de US$ 100
milhões.”
Janaína Mello
São Paulo - SP
Apro com D&AD
“Gostaria de agradecer o apoio do
PROPMARK com o espaço concedido para a parceria da Apro com o
D&AD”.
Pablo Brandão
Londres - Reino Unido
ICMS
“Interessante a matéria sobre as mudanças de ICMS. Em tempos de crise, triste ver que a burocracia pode
reduzir a qualidade dos serviços.”
Márcia Santana
São Paulo - SP
“É um e-absurdo esse novo tipo de
cobrança de imposto para os sites
de e-commerce. Com certeza, o impacto será muito negativo”.
Douglas Araújo
São Paulo - SP
Atendimento
“Muito interessante acompanhar a
trajetória do Grupo de Atendimento
(edição 2580) em matéria que apresenta o novo presidente da associação. Se compararmos com outros
tempos da publicidade no Brasil, essa área conseguiu mostrar uma consistente evolução e aprimoramento
em suas funções para o desenvolvimento da comunicação. O resultado
só poderia mesmo ser o de formar
novas lideranças.”
Claudio Silva
Campinas – SP

BETC
“Como já disse anteriormente, é
sempre uma honra para nós estarmos presentes numa edição do
PROPMARK, como na reportagem
BETC acelera Peugeot com novo
posicionamento. Nós e nossas abelhas agradecemos.”
Gal Barradas
CO-CEO & Partner da BETC
São Paulo – SP
Feliz 2016
O PROPMARK agradece e retribui
os votos de boas-festas e feliz Ano
Novo recebidos de Unilever, Arte
Plural Assessoria de Comunicação
e Coca-Cola.

Facebook
Post: Atendimento assume cada vez
mais o papel de liderar as agências
“Os profissionais de mídia estão perdendo a chance de crescer no mercado!”
Maria Luisa Mello

Nestlé
“No mar de más notícias que entram
por todos os nossos poros sobre
todo e qualquer assunto, de lama a
merenda, a matéria sobre a Nestlé,
postada no site do PROPMARK no
último dia 22, informando que vai
aumentar sua empregabilidade em
30% bateu como uma fresca brisa.
Empregar já é bom, e empregar em
cidades fora de São Paulo e na faixa
etária mais atingida pela crise é melhor ainda. Daqui 2 anos, vamos estar
de olho na promessa: contratação de
7 mil pessoas abaixo de 30 anos até
2017. Por enquanto, meus parabéns,
Nestlé.”
Beia Carvalho
São Paulo - SP

Discuss (comentários no site na semana de 18 de janeiro)
Post: Burocracia limita e-commerce
“Só quem sai perdendo são eles
mesmos.”
Lucas

Brasil no Oscar
“Gratificante saber que um trabalho
com custos muito modestos, para os
padrões de Hollywood, o brasileiro O
Menino e o Mundo conseguiu ser in-

“E o interessante é que terá uma
divulgação na Rio 2016. OOH está
crescendo no Brasil. Isso é muito
importante!”
Cristina Lins
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Post: Coca-Cola unifica marcas em
nova campanha global
“A campanha foi apresentada em Paris
pelo Chief Marketing Officer Marcos
de Quinto e merece ser conhecida na
íntegra. São diversos filmes, um single
produzido pelo artista sueco Avicii,
interpretado por Conrad Sewell, além
de uma galeria de imagens incríveis a
serem utilizadas em mídia exterior pelo
mundo.”
Ruy Nogueira

última Hora
SAÍDA

Marcelo Tripoli deixou a
SapientNitro, após dois anos
como CCO Latam. O cargo
regional, segundo a agência,
não será reposto e o escritório
brasileiro continuará sob a
liderança do atual diretor-geral, Raffael Mastrocola,
que passará a ser o principal
porta-voz da companhia no
país. O acordo para a saída de
Tripoli vinha sendo negociado
há alguns meses.

JÚRI

A organização do Festival de
Cannes revelou na última
sexta-feira (22) que Emad
Tahtouh, diretor de tecnologia
aplicada da Finch, e Tash
Whitmey, CEO da Havas helia,
vão presidir o júri de Lions
Innovation. Respectivamente,
eles serão líderes das
categorias Innovation Lions
e Creative Data Lions.

dorinHo

Também na semana passada,
a organização do festival
definiu os presidentes do júri
de Lions Health (veja matéria
na página 41).

LIVE MARKETING

A Ampro (Associação de
Marketing Promocional)
promove nesta quarta-feira
(27) na Glamurama, em São
Paulo, a solenidade de posse
da sua nova diretoria, que é
liderada por Célio Ashcar Jr.,
sócio-diretor da Aktuellmix,
como chairman, e Wilson
Ferreira Jr., sócio-diretor da
agência Etna.

LONGA

A TV Cultura transmite
nesta segunda-feira (25) o
documentário Tomie Ohtake,
dirigido por Helio Goldsztejn.
O longa foi produzido pela
emissora com o apoio do
Instituto Tomie Ohtake.

mídia
Globosat une marketing,
comunicação e branding
Após 19 anos, executiva que ajudou a consolidar métricas,
práticas e modelos comerciais da rede de canais que integra o
portfólio de negócios das Organizações Globo deixa empresa
BárBara BarBosa

A

pós 19 anos na Globosat, a
diretora de marketing Ana
Maria Gemignani anunciou,
na semana passada, sua saída
da empresa. A executiva será
substituída por Manuel Falcão, então diretor da área de
Comunicação & Branding. Essa diretoria será, segundo fontes da Globosat, incorporada à
diretoria de marketing.
Já planejada, a saída da executiva foi divulgada via comunicado encaminhado para os
stakeholders da rede de televisão por assinatura pelo diretor-geral Alberto Pecegueiro. Pecegueiro ressaltou os projetos
desenvolvidos pela executiva
e o plano de sucessão do cargo
que vinha desempenhando.
“Ana está na Globosat há 19
anos. Ajudou a criar a nossa cultura de marketing, isto é, a forma como nos relacionamos com
nossos clientes – assinantes,
operadoras, agências e anunciantes. Ana estruturou nossa
área de pesquisa quando o Ibope ainda nem sabia o que era
TV Paga. Ajudou as unidades de
negócio a criarem suas práticas,
métricas e modelos. Foi a base de
uma progressiva forma de atuarmos no mercado publicitário
de maneira consistente, sólida
e profissional. Liderou eventos
marcantes, como a comemoração dos nossos 10º e 15º aniversários. A irretocável imagem
profissional da Ana Gemignani
fica ainda mais nítida quando se
vê a forma como ela planejou a
sua saída. Para assumir a diretoria de marketing, Ana preparou
ao longo destes anos o Manuel
Falcão, que, por sua vez, preparou sua sucessão na Comunicação & Branding”, dizia o texto de
Pecegueiro. “Manuel agora vai
alargar seus horizontes, tendo
em vista que, além de construir
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imagens de marca, vai precisar ajudar a trazer receitas para
Globosat, apoiando as vendas
publicitárias e suportando nossa
relação com as operadoras de TV
paga”, continuava.
Em setembro do ano passado, a Globosat criou uma nova
denominação e conceito para a
sua então área de branded entertainment, que passou a ser
chamada de Comunicação &
Branding, com Falcão – na época gerente de criação da programadora – assumindo como
diretor de uma equipe formada
por cerca de 150 profissionais
especialistas em design, ilustração, animação, direção de arte,
redação, edição, sound design
e produção. A unidade é responsável pelo gerenciamento e
construção de identidades e estratégias de comunicação para
toda as marcas do portfólio da
programadora, entre as quais
os canais SporTV, GNT, Viva,
Multishow, Telecine, Gloob, Bis,
Canal OFF, Megapix, Combate,
Syfy e Universal Channel.
A Globosat anunciou ainda
a ampliação de sua divisão de
negócios comerciais ao abrir,
neste mês, uma sucursal própria no Distrito Federal. Ligada
à área comercial, que tem como
diretor-executivo Fred Müller, a
equipe será liderada pelo executivo Eduardo Salvador, diretor
de publicidade regional, a partir
do escritório do Rio de Janeiro.
A filial de Brasília será conduzida pelo gerente de publicidade
André Yuhara, que se reportará
à área de Publicidade Regional.
Brasília concentra as autorizações de mídia do governo federal, que tem o controle da Secom
(Secretaria de Comunicação a
Presidência da República). São
ministérios, empresas estatais,
autarquias e as ações de comunicação institucional do Palácio
do Planalto.

Fotos: Divulgação e Marçal Neto

Ana Maria Gemignani deixou a diretoria de marketing, que ocupou nos últimos 19 anos

Manuel Falcão vinha sendo treinado desde o ano passado para assumir a divisão

TV paga perde
quase meio
milhão de
assinantes

O

mercado de TV por assinatura perdeu quase meio
milhão de assinantes em apenas quatro meses no ano passado. Entre o período de julho a
novembro de 2015, 471 mil deixaram de assinar o serviço.
Segundo dados divulgados
pela Anatel (Agência Nacional
de Telecomunicações), as operadoras encerraram novembro
com 19,167 milhões de assinantes, uma queda de 2,4% em
relação aos 19,638 milhões de
clientes que tinham em julho,
quando estava em 29,64% dos
lares. No penúltimo mês do
ano, o serviço estava presente em 28,85% dos domicílios
brasileiros. Esta é considerada
uma das piores crises dos 25
anos da TV paga no Brasil.
Desde o início de 2015, o número de assinantes do serviço
de TV paga apresenta queda.
Em janeiro, foram registrados
pela Anatel 19,657 milhões de
assinantes, o que representava
uma presença em 29,79% dos
domicílios do país.
A receita operacional bruta
de TV por assinatura com mensalidade, banda larga e outros
(sem incluir publicidade dos
canais) no segundo trimestre
de 2015 foi de R$ 7,8 bilhões,
acréscimo de 1,7% em relação
ao trimestre anterior e de 4,8%
em relação ao mesmo trimestre
do ano anterior. Os dados são
da ABTA (Associação Brasileira
de TV por Assinatura).

TV por assinatura
passa por uma das
piores crises destes
25 anos no Brasil;
em novembro
serviço estava em
28,85% dos lares

Marçal Neto

O empresário João Doria Jr. (na
foto, à direita, com o apresentador Otavio Mesquita), recepcionou o mercado no dia 18 de
janeiro, em São Paulo, para formalizar o lançamento da revista
Oscar de 2016, da Doria Editora. É a décima primeira edição
desta revista anual, com matérias sobre estilo de vida, moda,
luxo, gastronomia e turismo. O
grande destaque da publicação
é a reportagem com a modelo,
atriz e apresentadora Gianne
Albertoni, capa da revista. Dois
encartes também estão na edição: Oscar Shops, que traz dicas sobre joias, e Gabriel, com
apresentação de objetos e móveis de design diferenciados
para uma decoração completa.
“A revista Oscar traz o que há
de mais luxuoso na região dos
Jardins, além de oferecer ao leitor informação diferenciada e
exclusiva, o que atrai anunciantes de peso para a publicação”,
ressalta Bia Cruz, diretora-comercial do Grupo Doria.
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ENtREvistA

“

ANDREA CAMARGO

“

MARkEtiNG
é O NORtE DA
COMpANhiA

D

esde 2013, a Whirlpool, multinacional
norte-americana dona da Brastemp,
Consul e KitchenAid, tem a própria
universidade corporativa para capacitar os
colaboradores, que funciona com parceiros como o
Google e a ESPM. Entre os principais objetivos estão
a formação e a retenção de talentos e o treinamento
para tornar os funcionários embaixadores de suas
marcas. Andrea Clemente, diretora-sênior de
Recursos Humanos da Whirlpool Latin America,
conta nesta entrevista como é a estratégia que tem o
marketing como um dos principais focos do negócio.
KELLY DORES
A Whirlpool tem uma universidade
corporativa? Como ela funciona?
Sim, há cerca de dez anos a
gente tem um trabalho grande
de educação corporativa. Mais
recentemente, em 2013, fruto
de um projeto de trainee na área
de RH, a companhia deu início à
nossa universidade corporativa,
que cobre todos os públicos, do
operador ao board de diretores,
com diversas academias.
É especificamente para a área de
marketing?
Não, a universidade corporativa é para toda a companhia, em
todos os níveis. Ela é composta
de cinco academias, sendo que
uma delas, a Academia Funcional, trabalha as competências
técnicas para exercício da função
atual e futura. Em todas as áreas
essa academia é aplicada e, especialmente na área de marketing.
Nós temos um trabalho grande,
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que é realizado em parceria com
os gestores da área, rodando anualmente capacitações para o desenvolvimento do time de marketing.
Onde funciona a Universidade Whirlpool?
Ela funciona remotamente.
Apesar da aplicação na região,
a universidade é global. Temos
também salas de treinamento dedicadas e nos centros administrativos, que são espaços menores,
trabalhamos em parceria com
instituições. A universidade não
necessariamente tem uma sede
física. Quando fizemos o projeto
entendemos que universidades
virtuais são uma tendência, principalmente pelo desenvolvimento do treinamento online.
Todos os cursos são online?
Os cursos não são todos online.
Temos muitos que são presenciais. Dentro dessas academias,
temos a Academia Whirlpool,

onde a gente dissemina toda a
parte de estratégia da empresa, missão, visão e valores. Tem
a Academia Funcional, onde é
forte o lado de marketing. Tem
a Academia de Negócios, que
desenvolve competências para
o negócio. A Academia de Liderança, mais comportamental, e
a academia para melhoria contínua. O marketing participa de
praticamente todas elas e da academia funcional, mais fortemente, porque é onde desenvolvemos
treinamento de brand excellence
e de digital, com parceiros como
o Google e a ESPM.
Qual é a duração dos cursos?
Eles são anuais. E cada curso
tem um tempo X de horas de ensino. Também realizamos algumas capacitações com o Google
em temas de digital.
Como é esse curso de brand excellence com a ESPM?
A ESPM já é um parceiro tradicional da Whirlpool. A gente
já tinha desenvolvido um treinamento de brand excellence internamente. Nos últimos
anos, temos trabalhado com a
ESPM desenvolvendo esse curso, que oferece uma visão geral
do marketing, incluindo todos
os subsegmentos de marketing,
atuando com marca, categoria,
estratégia, inovação e cada vez
mais forte com o digital. Ainda
tivemos rodadas de jogos de negócios com base em todos esses
treinamentos pontuais que foram
acontecendo ao longo do ano.
Quais são os resultados na prática?
A gente tem resultados amplos. Primeiro, cada vez mais percebemos, por meio de pesquisas
internas e externas, o peso do desenvolvimento para atração e retenção das pessoas. A gente mede
isso em termos de engajamento
e satisfação das pessoas com as
oportunidades de aprendizado
e, por consequência, em assumir
outros desafios na carreira com
base nisso. Além disso, ao longo
de mais de dez anos atuando com
educação corporativa, a gente
conseguiu fazer uma mudança
da nossa base de gestores, sendo
que a companhia tinha anterior-

mente cerca de 30% dos gestores
promovidos internamente e 70%
vindos do mercado. Hoje esse
número é o oposto. Temos 70%
dos gestores crescendo dentro de
casa, fruto de um trabalho grande
de desenvolvimento de talentos.
E no marketing, uma área bastante jovem, trabalhamos uma complementação da formação dessas
pessoas. Essas mesmas tendências de percentual de gente crescendo dentro de casa também são
aplicáveis ao marketing.
O marketing hoje é uma das áreas
mais desafiadoras dentro das empresas e que mais sofrem pressão
por resultados. Como vocês lidam
com essa questão?
Marketing é uma área muito
relevante da companhia, que define em muitos aspectos o norte
da empresa. Enfim, é muito relevante na estratégia da companhia, desde o posicionamento
das marcas, que precisa se traduzir nos produtos que vamos
trazer para o mercado até a responsabilidade pelo negócio. A
gente trabalha com o conceito de
gestão de categoria e o marketing
fica muito no holofote dos resultados. Então, a preparação das
pessoas, o contínuo suporte da
liderança e o desenvolvimento da
estratégia são fundamentais para
preparar o marketing para isso.
Hoje um dos nossos pilares estratégicos é a liderança em marca. Com base nisso, temos uma
série de trabalhos internos e em
parceria com consultorias para
desenvolver o marketing e prepará-lo para esse cenário, em que o
mercado é cada vez mais volátil,
veloz, muda muito, muda muito
rápido e profundamente.
O que é essa gestão de categoria que
você citou?
O marketing muitas vezes não
é o responsável formal ou direto,
mas é indiretamente responsável
pelos resultados do consumo. O
marketing responde na gestão de
categorias por esse bottom line. A
área precisa ter essa capacidade
de influência para conduzir o negócio como um todo para o caminho adequado, para alcançar as
metas de rentabilidade, market
share e afins.

Os cursos têm ajudado no alcance
dos resultados financeiros?
Eles têm ajudado, mas é difícil
de isolar. Os cursos são preparação para ajudar nisso também, na
clareza de estratégias, gestão do
dia a dia e projetos de melhoria.
Como essa capacitação profissional
reverbera para o consumidor final?
Fazemos treinamentos com
temas de marketing para a organização como um todo, para
entender a proposta e o posicionamento de cada marca. Temos
constantes treinamentos no sentido de os funcionários entenderem as marcas e se tornarem
grandes embaixadores das três
marcas da companhia: Brastemp,
Consul e KitchenAid, que trouxemos mais recentemente para
o mercado brasileiro, é muito reconhecida lá fora e, aos poucos,
vem alcançando esse reconhecimento também no país.
Quantos funcionários a Whirlpool
tem no Brasil?
Cerca de 11 mil colaboradores
só na unidade de eletrodomésticos. O grupo tem também a unidade de compressores.
Além da formação de talentos, os
cursos também trabalham na retenção de talentos?
Sim. O objetivo da universidade também é a retenção de talentos. Tem duas grandes coisas
que as pessoas, principalmente
os jovens, buscam nas organizações: uma é desafio, o que posso
aprender, realizar com isso; e a
outra é o desenvolvimento. Uma
meio que alimenta a outra. Estar
em empresas que investem em
desenvolvimento é entendido
como uma alavanca de retenção.
O que vocês fazem para inspirar os
funcionários nos dias de hoje?
É o grande dilema de todas as
companhias. A gente tenta conhecer as pessoas, por meio de
pesquisas de engajamento e das
lideranças. Dentro da Whirlpool,
falamos muito de cultura e valor,
sobre aquilo com que as pessoas se identificam com a empresa

“Temos 70%
dos gesTores
crescendo
na casa,
fruTo do
Trabalho de
formação de
TalenTos”

Marçal Neto

e procura viver isso na prática.
E cada vez mais, as pessoas têm
falado de propósito, querem saber para onde isso as levam, para
onde leva a empresa, como isso
contribui. Essas são as práticas
que inspiram as pessoas. Também falar com mais frequência e
transparência, se comunicar com
o nosso público. O nosso presidente, por exemplo, roda com
frequência as unidades.

pessoas são avaliadas pelos resultados que entregaram e como aplicaram esses valores.

Quais são os principais valores da
Whirlpool?
São cinco valores globais: trabalho em equipe, espírito de vitória, respeito, integridade, diversidade e inclusão. Para cada valor
temos uma definição e o que representa para a companhia. As

Qual é a idade média do profissional
da companhia?
É um profissional mais jovem,
em geral. Nós acreditamos nesse
valor de diversidade, no mix de
talentos, perfis e de idade. Especificamente na área de marketing, o
profissional é ainda mais jovem.

Qual é o investimento em capacitação
profissional?
Não abrimos o investimento,
mas é um percentual que em 2015,
por exemplo, foi todo preservado,
por entendermos a relevância do
histórico que a Whirlpool tem em
desenvolvimento interno.

“faZemos
TreinamenTo
com Temas de
markeTing
para Toda a
empresa”
Que características a Whirlpool procura mais em um colaborador?
Temos um modelo de liderança, que também é global e conhecido por todos os colaboradores.
Há coisas como “tenha paixão”,
“seja ousado” e “jogue para ganhar”. São oito atitudes/comportamentos que são descritos e
guiam um pouco o modo de agir
das pessoas em geral.
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mErCadO
Estudo mostra otimismo dos
CEOs brasileiros com economia
Fotos: Divulgação

Análise da PwC apresentada em
Davos também relata críticas à
ineficácia do governo e impostos
Rafael Vazquez

O

s próximos 12 meses serão
difíceis, mas há esperança
e otimismo para uma retomada rápida do crescimento da
economia brasileira.
Esta é uma das principais
conclusões da “19ª Pesquisa
Global” com CEOs da consultoria internacional PricewaterhouseCoopers (PwC), realizada com 1.409 líderes de
grandes companhias. O estudo foi apresentado na última
semana durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos,
na Suíça, que reúne as principais lideranças econômicas
das nações desenvolvidas e
em desenvolvimento.
De acordo com os dados
da análise, somente 24% dos
CEOs que trabalham no Brasil
estão confiantes no crescimento de seus negócios em 2016.
No entanto, quando perguntados sobre os próximos três
anos, 54% dos executivos entrevistados demonstram otimismo em relação ao aumento
das receitas. No longo prazo,
os líderes brasileiros mostram
mais confiança do que a média
global, que ficou em 49%.
A expectativa positiva dos
CEOs com os resultados das
companhias que lideram passa à margem das avaliações
que os mesmos executivos
fazem de questões estruturais do país. Entre todos os
mercados analisados, o Brasil
é o que apresenta os maiores
índices de preocupação em
temas como déficit fiscal e o
peso da dívida (93%), o aumento de impostos (89%),
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corrupção (83%), custos altos
e inesperados com energia
(74%) e regulação excessiva da
economia (83%). Além disso,
72% dos executivos brasileiros
observam mais ameaças para
a saúde das empresas hoje do
que viam três anos atrás.
O vice-presidente da PwC
no Brasil, Henrique Luz, explica que, embora os gargalos
do sistema brasileiro incomodem e sejam obstáculos importantes para voos mais altos
da economia nacional, essas
questões sempre foram avaliadas negativamente desde o
início da pesquisa, há 19 anos,
e não necessariamente impediram o país de crescer por outros meios e gerar lucros para
as empresas.
“Nestes pontos, o Brasil
sempre foi mal avaliado, mas
o país tem um histórico que
motiva os CEOs a terem confiança. O momento atual, por
exemplo, tem algumas semelhanças com o período de 1985,
quando havia altos índices
de inflação e, consideradas as
devidas proporções, também
havia uma crise política por
causa da migração da ditadura
para a democracia”, compara.
“Apesar do cenário, os líderes
empresariais acreditam que a
crise política será resolvida, de
uma maneira ou de outra, respeitando a Constituição”, diz.
Para Luz, o pessimismo em
relação à economia está sendo
aumentado, em grande parte,
pela crise política e a resolução constitucional dos problemas que assolam o governo
deve ajudar a turbinar a retomada do crescimento.

Henrique Luz,
vice-presidente
da consultoria
internacional PwC

“ApesAr do
cenário, os líderes
empresAriAis
AcreditAm que
A crise políticA
será resolvidA, de
umA mAneirA ou de
outrA, respeitAndo
A constituição”

No entanto, o analista chama a atenção para a necessidade de resolver os problemas
estruturais para que o país
possa crescer de forma mais
contínua e estável. “Existe
uma confusão estabelecida
por um emaranhado de impostos que precisa ser revisto”, conclui.
CEnáriO intErnaCiOnal
No âmbito internacional,
questões políticas e sociais como guerras civis na Síria
e no Iraque, deslocamentos
de refugiados para a Europa
e conflitos entre países como
Rússia e Ucrânia - têm preocupado cada vez mais os presidentes de grandes empresas.
A pesquisa aponta que 74%
dos entrevistados demonstraram inquietação com questões
geopolíticas, que no momento
só estão preocupando menos
do que a regulação dos mercados, que tem sido considerada excessiva pelos executivos
nos últimos anos, após a crise
mundial eclodida em 2008. A
preocupação com o aumento
da regulação se mantém em

primeiro lugar pelo quarto ano
consecutivo, desta vez apontada como a mais alta por 79%
dos líderes empresariais.
“Independentemente
do
porte da empresa, os desafios
enfrentados estão se tornando
mais complexos, envolvendo
geopolítica, regulação, segurança da informação, desenvolvimento social, pessoas e
reputação”, diz Dennis Nally,
chairman global da PwC, que
comandou a apresentação do
estudo em Davos e mencionou repetidamente termos
como “economia em transição” e “momento de desafio”.
argEntina prOmissOra
Depois de mais de uma década sendo vista como imprevisível, com a eleição do empresário Mauricio Macri para a
presidência, a Argentina aparece no estudo como um dos
mercados mais promissores em
2016. O país foi citado positivamente por 20% dos CEOs brasileiros, atrás apenas de Estados
Unidos (59%) e China (39%),
apesar das ameaças de desaceleração do gigante asiático.

Dennis Nally, chairman global da PwC, fala em economia em transição e desafios
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Mercado

Marcas de chocolate lançam
147 novidades para a Páscoa
A crise econômica incentiva empresas a desenvolverem ovos de baixo
custo, para tentar manter o mesmo nível de vendas do ano anterior
Fotos: Divulgaç

ão

Nestlé também aposta na legião
de seguidores de Star Wars
e lança linha exclusiva que
remete ao famoso filme

Entre os lançamentos
da Nestlé está
o Moça Doce de
Leite Colher, que
tem menor preço

AnA PAulA Jung

P

ara estimular o consumo
de ovos de Páscoa, a Abicab
(Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau,
Amendoim, Balas e Derivados)
apresentou 147 novidades na
semana passada, em São Paulo.
A expectativa do setor é manter
o mesmo resultado do ano passado, em função da atual conjuntura econômica. A aposta
para atingir o mesmo desempenho é oferecer diversas opções
para todos os bolsos e gostos.
Na Páscoa de 2015, foram comercializadas 19,7 mil toneladas de chocolate, o que correspondeu a cerca de 80 milhões
de ovos de Páscoa. Segundo o
vice-presidente de chocolate
da Abicab, Ubiracy Fonseca, o
resultado ficou estável se comparado ao ano de 2014. “Esperamos ter o mesmo desempenho em 2016. No atual cenário
não vai haver crescimento”,
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adianta. Ele afirma ainda que o
setor vai produzir 100 milhões
de ovos. A tendência para este
ano é que o consumidor opte
por ovos de menor tamanho
para caber no orçamento. “Este
ano as pessoas vão presentear
com produtos de menor preço.
Opção é o que não falta”.
Já para a Nestlé, segundo André Laporta, gerente de marketing da empresa, a expectativa
para este é muito boa. Baseada
em dados de pesquisas, que
têm apontado que o consumidor em momentos econômicos
mais sensíveis poupa nos itens
básicos, mas não nos que lhe
proporcionam momentos de
prazer, os considerados pequenos “mimos”, a marca acredita que o resultado seja bom.
Como a Páscoa tem essa característica, a marca investiu num
portfólio amplo e variado.
A linha Nestlé conta com
ovos que utilizam a nova fórmula de chocolate ao leite, com

mais leite e com textura mais
cremosa. Uma das novidades
está direcionada para a legião
de seguidores de Star Wars. O
ovo vem com opções Kylo Ren
e Stormtrooper.
Entre os lançamentos da
marca estão desde o Moça
Doce de Leite Colher até os
coelhos de chocolate Alpino
e Galak, para quem pretende
dar presentes com baixo custo.
A empresa também investiu
forte em materiais e layout diferenciado para ajudar o consumidor a ter uma experiência
de compra mais simples e positiva. “Teremos ilhas extras
e sinalizadores nas parreiras
para ajudar na escolha e também investimos em um treinamento detalhado de nossos
representantes, para auxiliar o
consumidor em todas as suas
necessidades no PDV. Para ter
uma ideia contratamos cerca
de 6 mil promotores ao todo”,
diz Laporta.

O Grupo CRM, detentor
das marcas Kopenhagen, com
351 lojas, e Chocolates Brasil
Cacau, com 533 lojas, espera
faturar R$ 1,3 bilhão em 2016,
considerando a somatória das
vendas da fábrica e das lojas.
“A Páscoa é sempre uma data
muito importante para o Grupo CRM, em função da representatividade das vendas,
lançamentos de produtos diferenciados, conquista de novos clientes e fidelização daqueles que são fiéis às nossas
marcas, pois reconhecem nossos atributos. Em 2016, não
será diferente”, estima Renata
Moraes Vichi, vice-presidente
executiva do grupo.
As vendas do período representam 29% do faturamento
anual da marca Kopenhagen.
Para a Chocolates Brasil Cacau,
as vendas são ainda mais representativas. No mesmo período,
a marca conquista 31% das vendas do ano.

mErCado

Executivo deixa a Publicis e se associa
à consultoria Connect Partners
João Fernando Vassão assume desafio em assessoria da área
de fusões e aquisições, ao lado de Camille El-Khouri e André Gouvinhas
Divulgação

Vassão: convite para mudar de área foi feito em um momento inesperado, mas de forma irrecusável

BÁRBARA BARBOSA

C

om 28 anos de mercado publicitário, sendo os últimos
cinco no Publicis Group e os últimos dois como Chief Strategy
Officer da Publicis Worldwide
Brasil, João Fernando Vassão
acaba de anunciar sua saída da
rede de agências. O motivo é
encarar um novo desafio, agora
como sócio da Connect Partners, boutique de assessoria em
fusões e aquisições lançada em
São Paulo, há dois anos.
“Meu desafio é começar de
novo. Já vivi isso quando vendi
minha agência para a Publicis (a
GP7, que tinha o grupo de turismo CVC como principal cliente,
em 2011). Sempre gosto de subir
o sarrafo e é uma sensação muito boa: você aprende e estuda
um novo setor”, comenta.
Vassão, que também já teve
passagens importantes por outras agências, como Lew’Lara\
TBWA e Fischer, conta que já vi-

nha sendo sondado para o novo
posto há algum tempo e terá
como sócios na Connect os executivos Camille El-Khouri e André D. Gouvinhas, especialistas
em M&A (fusões e aquisições).
“Aconteceu até em um momento inesperado. Estava na
Publicis há cinco anos, superfeliz com o modelo que se tornou, trabalhando com parceiros
como Edu Simon, José Eustachio, Hugo Rodrigues e Paulo
Giovanni. Mas, honestamente,
quando você tem uma proposta de mudança radical na vida
e recebe apoio de muita gente,
de amigos e até ex-clientes, que
foi o que ocorreu, é preciso aceitar”, diz. “Vi que podia colaborar
muito nesse mercado de M&A,
especialmente na questão da visão. Já trabalhei com 38 setores
diferentes nesses anos de publicidade, adquiri uma visão grande de economia”, explica.
Por questões de confidencialidade, o mercado de M&A e a

“Vi que podia
colaborar
muito nesse
mercado de m&a,
especialmente na
questão da Visão.
Já trabalhei
com 38 setores
diferentes
nesses anos de
publicidade”

Connect Partners não revelam
quem são os clientes, mas Vassão adianta que a empresa já realizou, desde sua fundação, transações em vários setores, como
energias, telecomunicações, infraestrutura e até publicidade.
“Basicamente buscamos oferecer assessoria para as empresas
verem que tipo de investidores
elas precisam. Nossa missão é
aconselhar as empresas sobre
que tipo de negócios elas devem
desenhar. É um trabalho bem estratégico”, comenta.
Em comunicado, Paulo Giovanni, chairman da Publicis
Worldwide no Brasil, ressaltou a
importância de Vassão na estruturação da holding no país. “Implementamos uma série de medidas para o fortalecimento da AG2
Nurun, DPZ&T, Publicis Brasil e
Talent Marcel nesse tempo e o
Vassão nos ajudou enormemente
durante todo o processo. Agradeço a ele pelo apoio e desejo sucesso na nova empreitada”, afirmou.
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mERCAdo
Divulgação

Futuro do varejo
está nas mãos
do consumidor
Conceitos e tendências foram
apresentados na semana passada
durante o Retail Big Show
AnA PAulA AndrAde
especial para o PrOPMArK

N

ova York se transformou na
casa do varejo mundial com
a realização do Retail Big Show,
maior evento de varejo do mundo, promovido pela NRF (National Retail Association), que é
realizado anualmente e está em
sua 105ª versão. Nesta edição, o
evento recebeu aproximadamente 35 mil pessoas do mundo todo
e, por alguns momentos, nessa
imensidão de informações, você
até pensa estar em um evento
em São Paulo, tamanha a quantidade de brasileiros presentes.
Este ano fomos 1.300, segunda
maior delegação fora dos Estados
Unidos, perdendo somente para
o Canadá. Isso demonstra que o
varejo brasileiro, apesar de todo
pessimismo e da alta estrondosa do dólar, se mantém firme na
busca das tendências mundiais.
Historicamente, a feira apresenta soluções bastante embasadas na teoria da tecnologia. Já
nesta edição, o que chamou positivamente a atenção foi o fato de
terem sido apresentados diversos cases e pilotos já em execução, ou seja, menos Matrix e mais
“hora da verdade”.
As etiquetas de RFID (que permite a identificação e o rastreamento específico de cada item
de estoque através de radiofrequência), muito comentadas nas
últimas edições, com foco principalmente no gerenciamento dos
estoques nas lojas, trouxeram
desta vez exemplos como o da
Adidas, que aplica a etiqueta ao
tênis de maneira fixa e imperceptível (por baixo da logomarca no
produto). Isso permite uma experiência de compra mais completa e interativa. Ao aproximar o
telefone ao tênis, você pode ler a
descrição detalhada do produto,
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indicações de uso, ver um filme
publicitário e saber de alguma
promoção exclusiva ou exemplo
de uso! E como a etiqueta é fixa,
durante a vida do produto, cada
vez que aproximar o seu celular
do tênis existe a possibilidade de
ser surpreendido por um novo
filme ou uma nova ação da marca, já que isso pode ser facilmente substituído nos bastidores.
O destaque da feira vai para
a Intel, que trouxe todas suas
soluções já implementadas em
varejistas atuais ou em projetos
pilotos. Um deles foi o de um supermercado onde, ao retirar um
produto da gôndola, existe um
painel que mostra a composição
nutricional, dicas de uso e sugestão de outros produtos que harmonizem com a sua escolha.
Por outro lado, sabe aquela
sensação constrangedora quando você está em um provador de
uma loja grande de departamento e precisa de uma numeração
diferente? Que tal se você tivesse
um espelho interativo dentro do
provador, onde você pudesse selecionar com alguns cliques o tamanho da peça que você precisa
ou uma cor diferente? E se esse
espelho fizesse recomendações
para você de combinações com
outras peças que cairiam perfeitamente ou ainda te informasse
que com seus pontos acumulados no programa fidelidade você
terá nesta peça 30% de desconto?
Você ainda pode mudar o tom da
luz dentro do provador.
Afinal, precisa saber exatamente como ficaria este vestido
na balada! Além da aplicação
apresentada na Levi’s pela Intel,
este tipo de espelho interativo já
pode ser visto ao vivo em algumas lojas em Nova York, como a
Rebeca Minkoff, a Lululemon e
Polo Ralph Loren da 5ª Avenida.
Agora, imagine que você quer

Adidas apresentou etiqueta aplicada ao tênis que permite experiência interativa

mandar fazer aquele terno italiano incrível para o seu casamento
ou um vestido único, de dar inveja às suas amigas. Você vai a uma
loja de alta-costura e demora horas para conseguir tirar todas as
medidas. Mas, e se você com um
clique fosse escaneado dentro do
provador e, em alguns segundos,
o atendente da loja tivesse todas
as suas medidas exatas? Sim, isso
já existe também!
SCANNER
A Zebra, empresa de tecnologia de RFID, apresentou, entre
outras soluções de lojas do futuro, um dispositivo “self shop”
com um scan posicionado no
carrinho de compras, o que confere agilidade ou até a inexistência do check out. Ao escanear os
produtos antes de colocá-los no
carrinho, além de fechar a própria compra, você também recebe mensagens promocionais,
pode assistir a vídeos e recomendações. O pagamento? Pode ser
feito da maneira tradicional, se
você preferir, ou, se você tiver o
cartão de crédito vinculado com
seu cartão fidelidade, basta um
último scan no seu cartão e pronto: suas compras já foram feitas!
Voltando à maratona de palestras e discussões, diferentemente
dos últimos dois anos, foi menor
a sensação de estar dentro de um
filme projetando nosso planeta
nos anos 3050! Não se deixou de
falar em tecnologia e omnichannel, mas as abordagens foram diferentes e o foco maior ficou nos
aspectos comportamentais do
“novo e poderoso consumidor”.
O caminho da compra mudou.
O tema de multicanais perde peso
nas discussões não porque se tornou superado, mas sim porque
ele está definitivamente estabelecido. O consumidor compra
onde, como e quando ele quiser.

Marcas e varejistas que não estiverem preparados para isso precisarão realmente de uma razão
convincente para atrair este consumidor. Charlie Mayfield, chairman da John Lewis, uma rede de
lojas de departamento do Reino
Unido, ressaltou que “enquanto
suas vendas no e-commerce estiverem em uma relação 5%-95%
em comparação com suas lojas
físicas, até se justifica que você
tenha estruturas internas separadas, pois os desafios são de evolução da área de e-commerce. Mas
não mais quando esta relação
alcança a proporção 20%-80%,
30%-70%! Você percebe que seus
principais clientes já estão em todos os canais e não faz mais sentido você estar dividido, sendo
que seu cliente já não está.”
Grandes marcas como Disney,
Nike e Fossil, entre outras, apresentaram exemplos similares de
integração com melhora nos resultados de venda e satisfação
dos consumidores dada a forma
com que estão presentes em todos os pontos de contato com o
consumidor. Uma grande mudança este ano foi não mais falar
de canais e da tecnologia necessária para coletar dados do consumidor. Mas articular sobre este
consumidor e de formas para influenciar este comportamento.
Falou-se muito sobre os millenials. Além de serem nativos
digitais, estes consumidores
procuram significados para suas
compras. É preciso ter contexto,
história, propósito. É mais importante compartilhar, tornar
público, acessível do que possuir,
guardar e gastar. Arrisco-me a dizer que a palavra “experiência”
de compra foi a mais repetida durante os quatro dias de evento.
Ana Paula Andrade é country
manager da Marco Marketing Brasil
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A, o ou à
Starbucks?

Marina Cota

“As marcas verdadeiramente empoderadas
e feitas para durar são construídas a partir
do coração. São reais e sustentáveis.
Seus fundamentos são mais fortes porque
brotam da força do espírito das pessoas
e jamais de uma campanha publicitária”.
Howard Schultz

S

egunda, feriado, dia dos mortos de 2015.
Cidade ainda vazia. Chuva passou. Crio
coragem e vou até a Smart Fit da Alameda Barros, SP. Na volta, paro no Shopping
Higienópolis. A roda-gigante da decoração
do Natal ainda não está pronta. Estão quebrando a cabeça.

de 1971. Em 1982 Howard Schultz entra na
empresa, ganha como bônus por seu espetacular desempenho uma viagem a Milão e,
quando volta, apaixonado pelas cafeterias
de Milão e de Roma e seus baristas, quer
mudar tudo. Os três agradecem e mandam
Schultz servir café em outra freguesia.

Alguém me diz que os bombeiros ainda
não liberaram. Acho que não é fácil. Paro
no Starbucks para um café fundamental e
me deparo com um folheto: Bem-vindo à
Starbucks.

Schultz segue o conselho à risca e monta, em 1985, o Il Giornale, onde replicava
sua experiência italiana. Sucesso desde o
primeiro dia. Em 1984, os três sócios compram o Peet’s, e em 1987 não resistem à
oferta de Schultz, que compra o Starbucks.
E aí, de verdade, começa a história do Starbucks que conhecemos.

E aí infinitas dúvidas me assaltam a cabeça – felizmente não o bolso. A, à, o? Depende, claro, tudo na vida depende. Mas
me sinto melhor chamando o Starbucks no
masculino como acabo de fazer. E o folheto, claro, é mais uma daquelas traduções
quase que literais, jamais uma adaptação
devidamente transcodificada para o sentimento e a alma dos brasileiros.
As barbaridades, ou impropriedades, começam logo na capa. “Servir uma xícara de
café perfeita. Esse foi o motivo de abrirmos
as portas em 1971 e é isso que nos incentiva
até hoje”. Zero em redação e infinitos zeros
em narrativa. E quando falta a autenticidade, se faz uma coisa e conta-se uma história
completamente diferente, tudo fica mais
difícil. E a confiança dos seguidores começa a derreter.
Jamais, em tempo algum, essa foi a razão
de ser do Starbucks. O primeiro, o original,
nasceu pelas maluquices e idiossincrasias
de três sócios, Jerry Baldwin e Zev Siegel,
professores, e Gordon Bowker, escritor.
Tendo como benchmark a Peet’s Coffee &
Tea de Alfred Peet, tudo o que queriam era
importar e vender os melhores grãos de cafés do mundo e equipamentos. Servir uma
xícara de café perfeita, como diz o folder,
jamais!
Não queriam trabalho. Tudo isso no ano

Howard Schultz jamais quis restringir
o seu negócio, o Starbucks, a “servir uma
xícara de café perfeita”. Ele quis, acima de
tudo, e já numa espécie de premonição do
mundo que começava a nascer, criar um
oásis nos principais pontos das metrópoles
– Um terceiro lugar –, onde as pessoas pudessem fazer um pit stop, respirar, tomar
fôlego entre a casa e o trabalho, o trabalho
e a casa.
E viverem uma experiência reconfortante e reabilitadora. Momentos de felicidade
e paz num mundo pegando fogo. Apenas
ou tudo isso. E fez. Hoje o Starbucks está
presente em quase 100 países, com mais de
20 mil “oásis” ou “terceiros lugares”, empregando quase 200 mil pessoas.
Não o Starbucks dos dois professores
e do escritor. O verdadeiro, o de Howard
Schultz, que nasceu em 1987, não em 1971.
Assim completará seus primeiros 30 anos
em 2017...
Em verdade, Schultz era o maluco saído
dos livros de Herman Melville, como Moby Dick, de onde saiu a baleia presente na
logomarca. Mais especificamente na frase,
“Que maravilhosamente familiares são os
loucos!”.

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

Cena de O Grande Hotel Budapeste, dirigido
por Wes Anderson: “O filme anglo-alemão motiva
e realmente faz a diferença. Ele te tira do chão
com uma comédia inteligente”, afirma André Felix

o grande trampolim
Brasileiro que trabalha na Flórida afirma que
vive analisando gente, pois o ser humano
o faz saltar do nada para uma grande ideia
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ANDRÉ FELIX
Especial para o PROPMARK

E
Fotos: Divulgação

André Felix é SVP/Digital
Creative Director na
Zimmerman Advertising
Omnicom Group

u poderia dizer que foi um livro, entre tantos
que passaram pela minha cabeceira. Poderia
afirmar que foi um filme ou uma série – que até foi,
mas deixa que eu conto mais para frente. Poderia,
ainda, falar que uma viagem, um museu, uma praia
ou até uma festa cheia de, digamos, insumos para
inspiração. Mas não, o grande trampolim que me faz
saltar do nada para uma grande ideia chama-se ser
humano. É nas pessoas, com suas histórias, sonhos,
vontades, dificuldades, desejos, crenças, achismos
ou resistências, que eu busco alimento para criar
do mais banal ao mais complexo projeto. Longe de
qualquer teoria da psicanálise, mas a verdade é que
eu vivo analisando gente.
A inspiração anda junto com a curiosidade e eu
aprendi isso ainda no começo da carreira, naqueles
momentos de bloqueio mental em que eu jurava que
me enfiar na frente de um computador com o fone de
ouvido, alheio a qualquer movimentação ou conversa, resolveria a vida. Não resolvia. E então eu resolvi
sair e escutar uma conversa ali, outra aqui, e as coisas começaram a fluir. As pessoas não sabem, mas
sempre foram cocriadoras de grandes ações. Não
necessariamente com ideia ou input, mas com uma
sabedoria que Freud explicaria.
E trazendo para realidade atual, isso ganha uma
dimensão ainda maior. Desde que me joguei, digo
mudei, para os Estados Unidos tenho me inspirado
ainda mais nessa novela chamada homem. E homem
em todas as suas formas, mesmo que essa forma
seja menor do que 1m10. Como tenho clientes, como
Chuck E. Cheese’s e Party City, que falam diretamente com o público infantil, decidi me voluntariar como
auxiliar técnico no PBFC (Pompano Beach Football
Club) de um time de futebol para crianças. Cara, que
aula. Enquanto eu dou pitacos sobre a bola no pé,
escuto deles histórias que enriquecem a minha vida
e, de quebra, ainda treino o inglês, que, diga-se de
passagem, é uma aventura à parte.
Falando no inglês e sobre a experiência que estou
vivendo por aqui, resolvi me inscrever nas aulas de
uma escola pública no bairro mais carente de Pompano Beach. Como tenho clientes que falam diretamente com a classe C, decidi ir a fundo no universo. E é lá, ouvindo desejos e dificuldades (por que
não, aqui também não é tudo brilho, como muitos
pensam) me inspiro assertivamente, falando exatamente com quem eu preciso falar. A conclusão que
chego diante disso tudo é: quem disse que fofoqueiro não tem um lado bom? A tia da janela se profissionalizou.
E agora, indo para o lado mais prático de algo que
toda essa inspiração resultou, conto com orgulho
dois cases que mais do que reconhecimento profissional – e olha, que teve até Leões e Clios, me fizeram
melhor como pessoa. O primeiro é o Meeting Murilo,
que possibilita que mães com deficiência visual consigam sentir o rosto de seu filho antes mesmo do nascimento, por meio de uma impressora 3D. O segundo,
um projeto que virou filho, é o Deaf Beats, um fone
de ouvido que transforma onda sonora em vibrações
e permite que pessoas com deficiência auditiva possam sentir o calor da música. E ah, nem preciso dizer
que a criação também veio de um sonho, ou seja, de
alguém de carne, osso e desejos infinitos.
E por fim, como sei que muitos livros, filmes e séries serão citados entre os renomados profissionais
que estão participando desta seção, também quero
deixar minha dica, daquelas que motivam e realmente fazem a diferença: O Grande Hotel Budapeste,
filme anglo-alemão que te tira do chão com uma comédia inteligente. Vale a pena. E ah, não deixem de
lado passeios antropológicos.
Pronto, parei, já passei os caracteres. Mas é que,
né, esse assunto me inspira.

Bola no pé, inglês na cabeça
Técnicos e jogadores do PBFC (Pompano Beach Football
Club), um time de futebol para crianças. O publicitário
André Felix trabalha de forma voluntária para a equipe
e conta sobre os benefícios que a atividade proporciona:
“Enquanto dou pitacos sobre a bola no pé, escuto histórias
que enriquecem a minha vida e, de quebra, ainda treino o
inglês, que, diga-se de passagem, é uma aventura à parte”

Sensações especiais
Participantes do projeto Deaf Beats selecionado em um
programa de startup desenvolvido pelo Google nos Estados
Unidos: um fone de ouvido transforma onda sonora em
vibrações e permite que pessoas com deficiência auditiva
possam sentir o “calor da música”

Emoção em 3D
O case Meeting Murilo, que tem a participação
de André Felix na criação e conquistou prêmios
internacionais, entre eles Leões em Cannes e troféus
do Clio Awards. Mães com deficiência visual conseguem
sentir o rosto de seu filho antes mesmo do nascimento,
por meio de uma impressora 3D
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Coca-Cola adota estratégia global
e unificada para linha de produtos
Sinta o Sabor é o conceito da comunicação, após sete anos sob o Abra
a Felicidade, e coloca versões light, diet, zero e life sob o mesmo teto
BÁRBARA BARBOSA

“S

inta o Sabor (Taste the Feeling) é a nova campanha
criativa da Coca-Cola Company
que, pela primeira vez em sua
história, anuncia uma estratégia de marketing global e unificada para as marcas Coca-Cola,
Coca-Cola Light/Diet, Coca-Cola Zero e Coca-Cola Life - versão
com menos calorias, indisponível no Brasil. O slogan substitui, depois de sete anos, o conceito Abra a Felicidade.
“Esta é uma campanha integrada. Em vez de submarcas, o
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consumidor conta com opções
de produtos”, explica Florian
Haensch, diretor de marketing
de Coca-Cola no Brasil. “Nós
já estávamos planejando fazer
isso no mundo, mas vimos agora a oportunidade perfeita de
ampliar a distribuição dos produtos. Estamos reforçando o
compromisso de oferecer mais
para os consumidores”.
Segundo o executivo, a campanha foi feita a partir de pesquisas com o consumidor e o
resultado, uma oferta maior
de produtos sob a mesma assinatura, tem como objetivo au-

“Mais do
que nunca,
reconheceMos
que as pessoas
quereM sua coca-cola de Maneiras
diferentes, Mas,
qualquer que
seja, quereM uMa
coca-cola coM
excelente sabor
e refrescância”

mentar o poder de escolha do
público, que tem à disposição
diferentes versões da mesma
bebida. No Brasil, por exemplo,
colocar os segmentos Light/
Diet sob o mesmo guarda-chuva deve melhorar a venda desses produtos. “O crescimento
de light e diet foi mais lento no
Brasil em relação ao mundo.
Acho que agora vamos impulsionar esse segmento no país”,
comenta Haensch.
Para o trabalho, a Coca-Cola
reuniu criativos de dez diferentes agências para iniciar o processo e, no fim, os dez comer-

Comerciais apresentam versões diferentes da bebida posicionadas em momentos de afeto, amizade, reconciliação e amor

Campanha foi produzida por
Mercado-McCann (Argentina),
Sra. Rushmore (Espanha),
Santo (Argentina) e Ogilvy &
Mather New York

ciais de televisão criados para
a campanha foram produzidos
por Mercado-McCann (Argentina), Sra. Rushmore (Espanha),
Santo (Argentina) e Ogilvy &
Mather New York. A J. Walter
Thompson ficou responsável
pelo lançamento da campanha
no Brasil. Os filmes dão ao espectador visões rápidas, mas ao
mesmo tempo íntimas, de histórias, sentimentos e experiências do dia a dia que as pessoas
compartilham ao saborear uma
Coca-Cola gelada. No encerramento de cada comercial, a família de produtos da marca se
une sob o famoso disco vermelho da Coca-Cola.
Para cada mercado, a companhia disponibilizará diferentes
peças. No Brasil, a campanha
terá inicialmente dois comerciais: Hino (Mercado-McCann)
e Break-up (Santo).
Em Hino, principal filme
para televisão, são exibidos vários momentos comuns ligados
por uma Coca-Cola, como patinar no gelo com amigos, um

Conceito Sinta o Sabor passa a permear toda a comunicação da marca, em vídeos para TV e também para o meio digital

primeiro encontro, um primeiro beijo e um primeiro amor. O
tema musical do filme é a canção-hino Taste the Feeling. Já
Break-up acompanha a jornada
de um jovem casal que tem um
romance, vivencia um rompimento e, por fim, se reconcilia, com a Coca-Cola desempenhando um papel íntimo em
cada fase do relacionamento.
O anúncio apresenta a música
Made for You, com a voz do artista Alexander Cardinale.
A campanha também traz
uma nova assinatura de áudio

inspirada nos sons da experiência de saborear uma Coca-Cola
- o estalo da tampinha, o chiado
da efervescência e, por fim, as
reações de satisfação dos consumidores após tomar a bebida.
Para a mídia digital, a nova
campanha global contou com importante participação do Brasil. A
plataforma de comunicação em
tempo real da Coca-Cola Brasil,
o Real Time Marketing, produziu
20 vídeos de 15 segundos, batizados de Thirstygrams e desenvolvidos pela Mutato - agência digital do grupo JWT - para serem

veiculados no Instagram da companhia em vários países.
As novidades foram anunciadas na manhã do último dia 19,
durante evento em Paris, com
a presença do CMO da companhia, Marcos de Quinto.
“Mais do que nunca, reconhecemos que as pessoas querem sua Coca-Cola de maneiras
diferentes. Por meio da estratégia de ‘marca única’, passaremos de múltiplas campanhas
de marca para uma única campanha de marca icônica”, ressaltou o executivo.
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Entre shape e rodinhas, Vans
celebra cinco décadas de moda
Referência californiana, ela comemora 50 anos como "uniforme básico"
dos skatistas e sinônimo de atemporalidade para outros segmentos
MARIANA ZIRONDI

Fotos: Divulgação

S

hape, rodinhas, rolamentos,
parafusos e um par de truck
não foram suficientes para que
um skatista se sentisse completo. Na década de 1960, a moda
deu um empurrãozinho com
o surgimento da Vans, focada
em oferecer tênis náuticos, totalmente em lona, com solados
vulcanizados, extremamente
leves e maleáveis. A partir daí,
a marca californiana se aperfeiçoou em fabricar produtos cada
vez mais comprometidos com
o conforto e a mobilidade para
os amantes de skate. E, é claro,
com uma dose de modernidade
e ousadia.
Em 50 anos de história, o
duro trabalho, iniciado em 1966
pelos irmãos Paul e James Van
Doren, conseguiu resistir ao
tempo e permanecer na vanguarda ao longo das décadas. A
inauguração de uma modesta
loja em Anaheim, nos Estados
Unidos, fez nascer a produção
do tênis chamado Deck Shoes,
hoje o popular Vans Authentic.
Na época, a empresa chamou a
atenção por ser uma das poucas
que produzia e vendia diretamente a um público-alvo específico. Rapidamente, a marca
saltou dos tênis comuns para
modelos de competição.
Na década de 1970, se popularizou como o “uniforme básico” dos skatistas. Mas quem
pensa que a marca se limitou
a eles está enganado. Ela foi
pioneira dos action sports, atuando também no surf, BMX e
snowboard. Além disso, a autenticidade, herança e tradição de Vans foi percebida por
outros segmentos e gêneros,
como o mercado fashion e o
Hip-Hip, elevando a marca a
um amplo ambiente de públicos e demografias.
No Brasil, a Vans chegou em
1998 por uma série de licenciadas e distribuidoras locais,
explica Scott Basham, diretor
de marca no país. Para 2016, a
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Cenas do filme Propeller, que
celebra os 50 anos da marca
com a participação de atletas
internacionais do skate

Sob a assinatura Off The Wall, as campanhas
de Vans ao longo das cinco décadas celebraram
a parceria entre a marca e skatistas, responsáveis
por torná-la referência para a prática
da modalidade

Vans começa a ser gerida pela
VF, grupo detentor da marca
em todo o mundo. Com isso,
ela passará por uma reformulação de sua presença digital
no país, com o lançamento de
um novo site. “O público brasileiro demonstra uma grande
paixão pela Vans e por todo o
ambiente que envolve a marca,
como a nossa profunda relação
com a música, artes e cultura,
se transformando em parte do
lifestyle dos nossos fãs”.
Os anúncios publicitários
se tornaram aliados da marca
em meados dos anos 1980, veiculados em meios nichados e
revistas especializadas. “A linguagem adotada nessa época
reflete em nossa comunicação
atual, de forma leve, direta e
falando a mesma língua que
nossos consumidores”. A campanha que celebra os 50 anos
da Vans foi criada in-house na
matriz em Cypress, Califórnia.
A principal comemoração é por
meio do filme Propeller e da
House of Vans, hub que chega
ao Brasil pela primeira vez e une
esportes, arte, música e cultura
em um mesmo ambiente.
Outra ação é a reedição de
modelos clássicos da trajetória
da Vans com as técnicas modernas de construção, como o
sitema de amortecimento Ultracrush e os materiais Duracap.
“Mesmo trabalhando com silhuetas que estão completando
cinco décadas de produção ininterrupta, os modelos da Vans
possuem uma atemporalidade
que é pouco comum em nosso mercado”, ressalta Basham.
“A reinvenção dos modelos da
Vans se dá através do desenvolvimento de tecnologias proprietárias que respeitam nossas
tradições em design, utilizando
os principais ícones da nossa
história - como a sola Waffle
Sole, o padrão Checkerboard e
a listra lateral Sidestripe - em
importantes modelos contemporâneos da marca”.

jornal propmark - 25 de janeiro de 2016 23

maRCaS
Fotos: Divulgação

A cerveja Schin, da Brasil Kirin, fará ações nos dois circuitos de Salvador, com presença tanto nos camarotes como na pipoca, além de distribuição de brindes

Cervejarias vão atrás dos blocos no Carnaval
de rua de São Paulo, Rio, Olinda e Salvador
Além das marcas de bebida Amstel, Antarctica, Skol e Schin, neste
ano, a festa popular ainda terá patrocínio do Itaú na capital baiana
BárBara BarBosa
e Vinícius noVaes

D

e olho na Cabeleira do Zezé (será que ele é?), quatro
grandes cervejarias, além de
marcas de outros segmentos,
como o banco Itaú, por exemplo, aproveitam o Carnaval de
rua dos principais mercados e
fazem a festa. Este ano, a folia
nas ruas de São Paulo será patrocinada pela Amstel, da Heineken. Já no Rio de Janeiro, a
marca dos blocos será Antarctica. Em Olinda, a Skol cai na
folia. A Schin é a patrocinadora
do Carnaval de rua de Salvador.
Na capital paulista, esta é a
primeira vez que uma marca de
cerveja patrocina o Carnaval de
rua. A expectativa é que a Amstel, que estará presente em todas
as ações carnavalescas nas ruas,
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impacte aproximadamente 2 milhões de pessoas que vão acompanhar os mais de 350 blocos
cadastrados para desfilar pela cidade e terão acesso à cerveja por
meio de vendedores ambulantes
credenciados pela Prefeitura.
O conceito da campanha que
divulga a presença da cerveja
na festa é Fica, Vai Ter Amstel,
convidando os foliões a ficarem
na cidade neste ano. A iniciativa pretende propagar a hashtag
#esseanoficoemsp, que vai ter
ações focadas nas redes sociais
e comunicações espalhadas pelas ruas da cidade, com presença
forte no Centro e na Vila Madalena, onde estão concentrados os
blocos carnavalescos da capital
paulista. A Amstel ainda investe em toda a infraestrutura do
evento, garantindo a instalação
de banheiros químicos, sinaliza-

Amstel investirá em
infraestrutura para melhorar
a experiência dos foliões que
aproveitam para ir atrás dos
blocos de São Paulo

ção, grades e proteções a monumentos e bens.
Para a Antarctica, que patrocina o Carnaval de rua carioca
há sete anos, este é um dos momentos mais importantes para
a marca. Em 2016, a exemplo
de edições anteriores, a marca investirá em infraestrutura,
limpeza e segurança para que o
público curta a festa na “Boa”.
Ao todo, a cerveja patrocina
aproximadamente 300 blocos de
rua em todo o estado e lança a
Marchinha da Boa, programada
para ser veiculada nas principais
rádios cariocas.
Com campanha assinada pela
AlmapBBDO, a Antarctica propõe aos foliões se desconectarem do mundo online. “A gente
quer estar conectado quando
precisa, mas quando não tem
necessidade, nada melhor que
compartilhar uma boa gelada
com os amigos na vida real”,
defende a diretora de marketing da marca, Maria Fernanda
de Albuquerque. A AlmapBBDO
foi a responsável também pela
criação de latas comemorativas,
produzidas especialmente para
o Carnaval. São três artes diferentes, inspiradas nas fantasias
tradicionais dos bloquinhos cariocas que, na hora do brinde, se
conectam.
Em Olinda, o Carnaval mais
famoso de Pernambuco, a cerveja exclusiva da festa será a
Skol, que divide a preferência
do público no quesito bebida
com a cachaça Pitú, também
patrocinadora do evento. Com
isso, as marcas têm exclusividade nos camarotes de importantes blocos, como o Galo da
Madrugada.
Até o fechamento desta edição, a Skol não havia divulgado
detalhes das ações para a festa.
Já a Pitú colocou em circulação
no comércio de toda a região
Nordeste 6 milhões de latinhas
de 350 ml da cachaça com layout
especial de Carnaval. A ilustração foi inspirada na alegria dos
músicos das tradicionais orquestras de frevo, com notas musicais, partituras e instrumentos
de metal. A criação é da agência
Extra Comunicação.
A Schin é a patrocinadora do
Carnaval de Salvador. A marca
está nos dois circuitos da cidade
– Barra-Ondina e Campo Grande
– e tem fortalecido sua presença
a cada ano, de acordo com Márcio Avolio, gerente de marketing
da Schin.
“Estaremos presentes em boa
parte dos lugares em que serão
realizadas as festas de Carnaval.
Estaremos nos camarotes, na pipoca e nos dois circuitos”, conta

Em Salvador, a Vila Infantil Itaú será montada em oito bairros com atenção especial para os pequenos carnavalescos

Antarctica patrocina o Carnaval de rua do Rio de Janeiro há sete anos: data é a mais esperada pela cervejaria

o executivo. “Também vamos
estar em alguns blocos, como o
de Ivete Sangalo”, complementa. A marca também terá distribuição de brindes nos circuitos.
Além disso, a Schin quer marcar presença não apenas na folia
propriamente dita. A estratégia
da marca também contempla
outros lugares. “Patrocinamos
os ensaios dos blocos, além de
fazermos algumas ativações no
aeroporto. Também vamos fazer
homenagens a alguns monumentos da cidade, como o Pelourinho”, conta.
Outra marca que aposta bastante no Carnaval de Salvador
é o Itaú. Mas de uma forma
diferente das demais. Luciana
Nicola, superintendente de relações institucionais e gover-

A AntArcticA,
em cAmpAnhA
AssinAdA pelA
AlmApbbdo, propõe
Aos foliões que
se desconectem
do mundo online
e curtAm A festA
populAr com quem
está presente A
seu lAdo

namentais do Itaú-Unibanco,
conta que a marca participa
da festa há oito anos. “Temos
ações que vão além do Carnaval”, conta.
A mudança na estratégia da
marca ocorreu depois de uma
reunião com a Prefeitura de
Salvador. O objetivo foi ir além
da folia. “Na área de cultura, o
principal teatro de Salvador foi
adotado pelo Itaú. Além disso,
nós reformamos a Praça Castro
Alves”, afirma a executiva.
Especialmente para o período da popular festa pagã, o
banco criou a Vila Infantil Itaú,
que é um espaço dedicado às
crianças, com shows infantis
e atividades esportivas. Neste
ano, o projeto será realizado
em oito bairros de Salvador.
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Marcas

Unilever reposiciona OMO
Campanha digital no Facebook, criada pela F.biz, é
protagonizada por crianças ao som de Revolution

O

MO, da Unilever, investe
em novo posicionamento
e lança campanha digital que
sugere ao consumidor valorizar as pequenas revoluções
que podem mudar o amanhã.
A campanha #PequenasRevoluções tem como objetivo reforçar
a proximidade da marca com
o seu público ao mostrar que,
diante de um momento de reflexão e mudanças de hábitos,
pequenas ações diárias, como
a conservação e o reaproveitamento da água ou um melhor
uso do tempo, podem fazer a
diferença.
A campanha parte de uma
perspectiva positiva, cujas
crianças são as protagonistas e
dão voz às “pequenas revoluções”. O filme apresenta meninas e meninos cantando a música Revolution, de John Lennon
e Paul McCartney. Púlpitos improvisados se transformam em
palco para que eles deixem seu
recado. O conceito é “Pequenas
revoluções mudam o seu dia. E
o amanhã delas também. Por
isso, OMO convida você para
juntos mudarmos o amanhã”.
Desenvolvida pela F.biz, a
campanha terá uma estratégia digital no Facebook, cujas
ações são dicas de “pequenas
revoluções” e convida os consumidores a compartilharem
as suas “pequenas revoluções”.
Para Guilherme Jahara, CCO da
F.biz, a campanha fala sobre
ter coragem para mudar comportamentos que influenciam
as nossas vidas. É sobre ter um
propósito de marca que vai
além dela própria. É sobre deixar um legado para as crianças.
É por elas que mudanças precisam ser feitas”.
OMO assina a campanha com
a sua linha completa de produtos, reforçando os aspectos de
custo-benefício e economia de
água. Segundo a empresa, com
OMO Multiação Pó é possível,
por exemplo, economizar 60 litros de água ao realizar apenas
um enxágue na máquina e obter o mesmo resultado.
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Fotos: Divulgação

Cenas da campanha, cujas ações são dicas de “pequenas revoluções” e convida o consumidor a compartilhar as suas “revoluções”

mArcAs

Ultrafarma terá Neymar Jr.
e Amaury Jr. em campanha
empresa do segmento farmacêutico aposta no
jogador e no apresentador para a linha sidney oliveira
Fotos: Divulgação

Neymar Jr.: garoto-propaganda da linha Sidney Oliveira

vinícius novaes

A

Ultrafarma, uma das principais empresas farmacêuticas do mercado brasileiro,
contratou Neymar Jr., craque
do Barcelona e da seleção brasileira, e o apresentador Amaury
Jr. para gravar um novo filme
para a marca e licenciar a sua
linha de Suplementos, Vitaminas e Minerais, que leva o
nome de Sidney Oliveira, empresário e fundador da rede de
farmácias.
Criada no mercado brasileiro há pouco mais de um ano, a
linha Sidney Oliveira de suplementos vitamínicos já nasceu
de olho no mercado internacional. A partir deste ano, o produto da Ultrafarma deverá ser
vendido para a China.
De acordo com a empresa,
essa exportação para o mercado asiático será realizada por
meio do Alibaba, um dos maiores sites de vendas online do
mundo. Essa projeção foi um
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O apresentador Amaury Jr.: campanha ao lado do craque do Barcelona

“estou muito feliz
com essa parceria
e tenho certeza
que o objetivo
de consolidar
nosso e-commerce
também no
mercado asiático
está prestes a se
tornar realidade”

dos motivos para a contratação do camisa 11 do Barcelona.
O objetivo é reforçar a imagem
da linha da Ultrafarma tanto no
Brasil quanto na China, uma
vez que Neymar tem projeção
também no mercado asiático.
Utilizando como estratégia
de marketing os benefícios que
os suplementos trazem para
o corpo e para o desempenho
físico e mental, a nova campanha para a linha Sidney Oliveira
será lançada nos próximos meses, com veiculação em todo o
território nacional e na China,
de acordo com a Ultrafarma.
“Eu, assim como todos os
brasileiros, tenho uma enorme
admiração por este ídolo do
nosso futebol. E a possibilidade de tê-lo ao nosso lado nessa
expansão é mais um sonho realizado. Estou muito feliz com
essa parceria e tenho certeza
que o objetivo de consolidar
nosso e-commerce também no
mercado asiático está prestes
a se tornar realidade”, afirmou

Sidney Oliveira, presidente da
Ultrafarma.
A relação da marca com o
futebol não é algo recente. Em
julho do ano passado, a Ultrafarma se tornou patrocinadora
oficial da seleção brasileira. O
patrocínio inclui a exibição da
marca nos materiais visuais da
seleção e prevê a possibilidade
de parcerias em ações sociais
que contem com a força da
amarelinha.
O contrato da CBF com a Ultrafarma e sua marca própria
de vitaminas e minerais Sidney Oliveira tem duração de 30
anos, com revisão a cada cinco.
E no último dia 16 a linha
Sidney Oliveira inaugurou um
espaço dentro da Granja Comary, centro de treinamento
da seleção brasileira localizado
em Teresópolis (RJ). Esse será o
marco zero dentro do plano de
expansão para 2016, que prevê
abertura de outras unidades em
São Paulo, Rio de Janeiro e demais capitais.

marcas
Divulgação

Fabricante
de trens
tenta
recolocar
imagem
no trilho
TBWA\
Corporate
posiciona
imagem da
Alstom após
escândalos
Paulo Macedo

I

nvestigada em 11 países por
ações fraudulentas, que no
Brasil pode fazer com que devolva cerca de R$ 1 bilhão aos
cofres públicos por irregularidades no Metrô de São Paulo,
a multinacional francesa Alstom quer recuperar a imagem
perdida com uma ação global
de comunicação desenvolvida
e executada pela TBWA\Corporate, especialista em resolver
imbróglios institucionais com
o propósito de alinhar interesses com canais de mídia, governo, formadores de opinião
online e, por exemplo, investidores. A ação foi batizada de
We are Alstom e concentrada
em mídia digitais e sociais,
além de um concurso de fotos
com teor promocional no Facebook e no Twitter: #AlstomIs.
“O objetivo da campanha é
o foco exclusivo no mercado
ferroviário, que a Alstom inicia agora, após a aquisição das
áreas de energia pela General
Electric, e refletir a importância do grupo nos cinco continentes que atua. Ela destaca o
orgulho da Alstom em acompanhar a mobilidade, ligando
pessoas e territórios por meio
de tecnologia de ponta. É po-

Imagens iconográficas de 15 países, como o Cristo Redentor, que representa o Brasil, estão na campanha institucional da Alstom

sicionar mais a Alstom para o
grande público, ampliando o
conhecimento além dos clientes e funcionários”, disse um
porta-voz da empresa, que
prefere não se identificar, em
resposta à pergunta formulada
pelo PROPMARK.
A Alstom utiliza na campanha 15 imagens de símbolos
incontestáveis dos países nos
quais mantém operações, entre as quais Torre Eiffel (França), Estátua da Liberdade (Estados Unidos), Cristo Redentor (Brasil), Ponte da Baía de
Sydney (Austrália), Sagrada
Família (Espanha) e Taj Mahal
(Índia). A empresa atua em 60

“O ObjetivO da
campanha é O
fOcO exclusivO
nO mercadO
ferrOviáriO,
que a alstOm
inicia agOra,
após a aquisiçãO
das áreas de
energia pela
general electric,
e refletir a
impOrtância em
cincO cOntinentes”

países de cinco continentes e
tem 32 mil funcionários.
Emmanuelle Châtelain, vice-presidente de comunicação da Alstom, explica: “Com
essa campanha institucional,
a primeira em 10 anos, a Alstom, direcionada para transporte, proclama sua expertise
em alto e bom som, ao mesmo
tempo em que revela o poder
de seu alcance internacional.
Com a linha mais completa do
mercado e sua presença global, a Alstom atende às necessidades de mobilidade das populações para se tornar a parceira preferida nas soluções de
transporte”.
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Divulgação

Rio 2016 tem 90% dos
patrocínios fechados
Organização ainda negocia com
empresa de combustível, mas
já tem garantido Bradesco,
Bradesco Seguros, Correios,
Embratel, Nissan e Claro
Vinícius noVaes

F

altam exatos 193 dias para o
início do maior evento esportivo do mundo. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que começam dia 5 de agosto, estão com
90% dos patrocínios fechados.
A informação foi divulgada pelo
diretor de comunicação do Comitê Rio 2016, Mario Andrada.
Ainda de acordo com o executivo, a organização espera fechar
mais um patrocínio até o começo
do evento. “Estamos esperando
uma empresa da área de combustível. Estamos sempre abertos a patrocínios”, afirma.
Andrada explicou que não
existem cotas de patrocínios.
“Não há limites de patrocinadores, o que existe são categorias.
Outro ponto importante é que
não haja conflitos entre as marcas”, destaca.
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Bradesco, Bradesco Seguros,
Correios, Embratel, Nissan e Claro são os patrocinadores oficiais
dos Jogos Olímpicos do Rio de
Janeiro deste ano. O evento tem
ainda apoiadores oficiais e os
patrocinadores olímpicos mundiais.
Ainda de acordo com Andrada, os jogos vão custar R$ 7,4 bilhões. “As Olimpíadas do Rio de
Janeiro são sustentáveis do ponto de vista econômico”, diz. O
executivo classificou o orçamento das competições como equilibrado, mas revelou que tiveram
de cortar alguns gastos.
“As arquibancadas flutuantes, que seriam utilizadas para as
provas de remo, não serão mais
construídas”, diz. “Além disso,
o número de voluntários passou
de 70 mil para 50 mil”, complementa.
Ao todo foram 240 mil volun-

Tocha dos Jogos
Olímpicos: evento começa
no dia 5 de agosto

“Não há limites de
patrociNadores,
o que existe são
categorias. outro
poNto importaNte
é que Não haja
coNflitos eNtre
as marcas”

tários inscritos, sendo 20% deles estrangeiros. Houve também
uma redução na frota de automóveis: de 5 mil para 4 mil.
O Comitê Rio 2016 também
anunciou uma novidade para
quem ainda não conseguiu ingressos para os jogos. A organização colocou mais um lote de
500 mil entradas para o evento
– tudo por meio da internet.
Neste lote estão ingressos
para as cerimônias de abertura
e encerramento, além das finais
do basquete feminino, futebol
masculino, ginástica artística,
handebol masculino e feminino,
vôlei feminino e tênis. Sessenta
por cento das entradas vão custar até R$ 100.
Andrada diz também que as
competições líderes de “audiência” até agora foram, nesta ordem, futebol, atletismo, basquete, vôlei e handebol.

Marcas & Produtos
Neusa Spaulucci nspaulucci@propmark.com.br

Sede
A marca de água da Nestlé
Perrier firmou parceria com
o artista francês L’Atlas para
criar a linha de embalagens
inspiradas na cultura da arte de
rua. O resultado são estampas
na técnica Kufi, que reúne
traços da caligrafia árabe, com
linhas quadradas e ângulos
pronunciados. A edição é
limitada e apresentada nas
versões Perrier Slim Can Limão
e garrafa de vidro 330ml.

Banho
A L’Occitane estendeu a sua linha Bonne
Mère com produtos que complementam o
portfólio voltado à rotina de beleza. Fazem
parte do lançamento os cubos efervescentes
e o tradicional sabonete em barra nas versões
alecrim, limão e pêssego. Já os cubos vêm
nas fragrâncias de alecrim, limão, mel, pêssego
e oliva. O produto também é ideal para um
escalda-pés revigorante no fim do dia.

happy your

Fominha
A Kellogg’s trouxe para o mercado uma nova
linha de granolas, estendendo a sua oferta de
barras de cereais e ampliando seu portfólio
no segmento de multi-ingredientes.
A linha de granolas é apresentada nos sabores
tradicional com baunilha, maçã e chia e cacau e chia.
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A NewAge Bebidas, em parceria
com a cervejaria Germânia,
colocou no mercado brasileiro
a Germânia 58, uma mistura
de vinho e cerveja. A Rexam
desenvolveu a embalagem, de
cor vinho com verniz fosco de
710 ml – ou o superlatão, como
é mais conhecido - ambas já
utilizadas pela fabricante nos
outros produtos de seu portfólio.
A produção da nova lata será feita
na unidade de Pouso Alegre e
está disponível nos mercados
das regiões Sudeste e Sul.

beyOnd the line
Marcelo Almeida

O que vem por aí (2)

Estamos vivendo a época da colaboração e
não devemos temer a inclusão de terceiros

C

om meu artigo da semana passada (edição 2580) iniciei uma série voltada às
tendências do mercado de comunicação
em 2016. O ponto destacado naquele artigo
foi a necessidade de as agências se envolverem mais profundamente no negócio dos
seus clientes.

mitir e estimular a participação de mais
gente no processo de geração e desenvolvimento de ideias nos mais diversos momentos e nas mais diferentes situações.
As técnicas para juntar pessoas e ideias de
forma construtiva são eficazes e também
ajudam.

Chamamos esse ponto de Mi Business,
su Business. Ou seja, a agência se propondo a atrelar o próprio negócio ao dos seus
clientes. Com total conhecimento e comprometimento com os resultados das ações
propostas.

Um dos empresários de agências participantes do Design Thinking Propaganda em São Paulo ficou tão entusiasmado
com o processo que se aprofundou no
conhecimento da ferramenta e, pouco
tempo depois, implantou um setor Design
Thinking na agência, fazendo-o parte da
sua entrega a clientes e mais um serviço
do seu portfólio.

O ponto que destaco neste artigo desta
edição é o que chamamos de La Távola
Rotonda. Esclareço que esses pontos brotaram do programa Design Thinking Propaganda, liderado pela Fenapro e concluído em dezembro de 2015.
Nunca é demais ressaltar que foram
perto de 130 agências de propaganda,
participantes de quatro encontros, envolvendo cinco regiões do Brasil. A figura de
linguagem da Távola Redonda caiu como
uma luva para simbolizar a necessidade
de maior compartilhamento e cooperação
entre todos os stakeholders do processo
de comunicação para se conseguir alcançar o sucesso.
Estamos vivendo a época da colaboração e não devemos temer a inclusão de
terceiros no processo criativo. As agências
devem quebrar paredes e barreiras entre
departamentos. Colocar todos em uma
“távola redonda”, onde os líderes de cada
área da agência discutam seu plano da batalha do dia a dia. Sempre juntos e misturados. Essa “mesa redonda” deve prever
também lugares para convidados de fora
da agência.
Lugares (nobres) reservados para o
cliente, mas também para fornecedores, veículos, desenvolvedores de ferramentas digitas e de conteúdos especiais,
start-ups, enfim... uma mesa onde role a
colaboração e o trabalho compartilhado,
de maneira fluida e transparente. Logicamente, o “sentar à mesa” é algo de sentido figurado. O processo colaborativo não
deve se expressar somente em momentos
formais, de reuniões.
Ao contrário, devemos desenvolver
uma atitude proativa no sentido de per-

O velho e bom brainstorming também
funciona, desde que ele seja conduzido
para se chegar a conceitos concretos e a
insights aproveitáveis. Como profissional, eu também já participei de diversos
processos colaborativos para a geração de
ideias. Em uma das agências que trabalhei, havia a prática da “warroom”. Uma
sala da agência era transformada na “sala
de projeto”.
Precedida de sessões de brainstorming,
a “decoração” da sala era repleta de recortes e referências alusivas ao projeto, que
podia ser uma concorrência, o lançamento de produto de um cliente ou, ainda, um
problema a ser resolvido. Por dias a sala
ficava aberta a quem se propusesse a contribuir com ideias.
Cartolinas e post-its invadiam as paredes com informações adicionais e insights
gerados pelos funcionários da agência,
fossem quem fossem.
No final, uma comissão partia para um
processo de imersão dentro da sala, selecionando, criteriosamente, caminhos
para o desenvolvimento da campanha ou
ideia. Funcionava!
Além da geração de ideias, havia o benefício da integração e do engajamento
dos colaboradores, que se sentiam verdadeiramente participantes do processo.
Em síntese, como concluímos no nosso
processo de Design Thinking Propaganda, “Agência de futuro é aquela que não
funciona em silos e entende o poder da
multidisciplinaridade e do compartilhamento”. Se você acredita, aplique!

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

jornal propmark - 25 de janeiro de 2016 33

agências

Ogilvy & Mather global sob nova
direção no segundo semestre
Marca da holding inglesa WPP anuncia o executivo John Seifert como
novo CEO no lugar de Miles Young, que deixa a empresa em setembro
Paulo Macedo

Divulgalção

A

Ogilvy & Mather Worldwide tem um novo CEO. É o
executivo John Seifert, que lidera há sete anos as operações
da rede nos países da América
do Norte. Ele está na empresa,
onde ingressou como estagiário, há 37 anos. É o escolhido
de Martin Sorrell para suceder
Miles Young, que permanecerá
no cargo até o próximo mês de
setembro, quando se desligará
definitivamente para assumir a
posição de “guardião” do New
College, instituição de ensino
da Universidade de Oxford, Inglaterra. Young vai coordenar
o processo de transição nesses
nove meses. Apesar da nova
função, Seifert continuará trabalhando no escritório de Nova
York e acumulará os cargos globais com as responsabilidades
de CEO e chairman nos Estados
Unidos e no Canadá.
“Esta foi uma decisão muito
difícil de se tomar, mas a atração
de se mover para uma posição
acadêmica era muito grande. A
O&M e o WPP têm sido parte da
minha vida há 32 anos. Quero estar disponível para as demandas
que me forem solicitadas pelo
WPP, mas estou ansioso com a
nova fase. Tenho certeza de que
a rede O&M vai estar em boas
mãos”, afirmou Young, que ficará na presidência do conselho de
administração da O&M. Seifert
vai trabalhar em conjunto com
Tham Khai Meng, CCO global da
rede, que será copresidente de
Young no conselho.
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John Seifert assume a gestão global da rede Ogilvy & Mather a partir de setembro com a responsabilidade de substituir Miles Young

agências

Multinacional
tem novo comando
de mídia no Brasil

Divulgação

Paulo Macedo

A

pós sete anos nos quadros
da AlmapBBDO, em que
dirigia a divisão de serviços a
clientes, o executivo Flavio De
Pauw foi anunciado na semana
passada como novo diretor-geral de mídia da Ogilvy Brasil. O
convite foi formulado pelo CEO
Luiz Fernando Musa, a quem se
reportará. Ele terá a responsabilidade de substituir Daniella
Gallo, que se desligou da agência do grupo WPP no fim do ano
passado. De Pauw inicia a nova
fase da sua trajetória profissional na segunda semana deste
mês de fevereiro.
De Pauw foi eleito, por vo-

tação online, Mídia do Ano no
Prêmio Desafio Estadão, em
2015. Ele iniciou sua carreira na
área de pesquisa de mídia primeiro na Leo Burnett, depois na
J.Walter Thompson, e fez parte
de uma geração que desenvolveu e validou ferramentas e sistemas que são utilizados como
padrão até hoje pelo mercado.
Seu conhecimento técnico
foi aperfeiçoado quando trabalhou na Turner International
como responsável pelas estratégias do grupo nos países da
América do Sul. Nesse período
acumulou mais expertise em
pesquisas mercadológicas e

Flavio de Pauw deixa a AlmapBBDO após sete anos e se transfere para a Ogilvy

processos de branding. Retornou para o mundo das agências
de publicidade em 2005, mas
desta vez atuando no planejamento de mídia e desenvolvendo estratégias para clientes
como Danone, Colgate-Palmolive, Perdigão, Nivea, Philips,
Embratel, Ambev, O Boticário,

Bradesco Seguros, Havaianas,
Volkswagen e Pepsi. Além da
AlmapBBDO, acumula passagens pela Y&R e Africa. Também ganhou prêmios como o
Grand Prix do Prêmio Abril de
2009 e ajudou a agência a conquistar o Prêmio Estadão Media
Agency of the Year em 2011.

curtas

O Parafernalha, principal canal da Paramaker, atingiu a marca de um bilhão de
views no YouTube. Este é o nono canal
brasileiro a atingir essa marca. O produto foi criado por Felipe Neto, CCO do
grupo, como passo seguinte ao seu canal
pessoal Não Faz Sentido. “O Parafernalha é uma das principais plataformas de
audiência no YouTube brasileiro e o nosso trabalho será torná-lo cada vez mais
atraente para o público e também para
o mercado anunciante. Nós somos especialistas em criar conteúdo e pensá-lo de
forma relevante para as marcas”, explica
o executivo Luther Peczan, CEO da Paramaker e vice-presidente de conteúdo da
Webedia.
A Escala São Paulo anuncia a chegada
de três novos profissionais nas áreas de
digital, conteúdo e RTVC. Marcelo Corrêa
assume como diretor de conteúdo e produtor de RTVC; Tatiana Martins, também
para o RTVC; e Joatan Jamilton, gerente
de projetos digitais.
O aplicativo ProBebê foi lançado oficialmente no Brasil. É um serviço gratuito de informações personalizadas sobre
cuidados básicos do bebê por meio de
mensagens via celular. Direcionado para
mães, pais ou cuidadores, o aplicativo
envia orientações semanais desde o início da gravidez até os 18 meses de vida. A
comunicação é da WE.

THE WORLD BRANDING PLACE
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produtoras

Grafismos e elementos estéticos da
cultura japonesa inspiram shinjitsu

Cena do filme Baseball,
que teve set liderado
por Aylê Santana, sócio
e diretor da produtora

Projeto foi lançado há um ano pelos diretores Luiz
Ferré e Aylê Santana para propor criatividade holística
Paulo Macedo

A

declarada paixão do diretor
Luiz Ferré pelos grafismos
japoneses é relacionada ao início da sua carreira como diretor
de arte e depois como um dos
criadores do Grupo Cem Modos,
que o celebrizou com seus puppets que divertiam a garotada.
Foi por esse motivo que, quando
resolveu criar há cerca de um
ano a produtora Shinjitsu Filmes, palavra japonesa que significa verdade, com o sócio Aylê
Santana, não teve dúvida de se
inspirar nos elementos estéticos e culturais do país asiático.
E esse senso de verdade norteia
o branding do negócio cujo DNA
é o de uma produtora de diretores, nas palavras de Ferré, que
na semana passada estava na
República Dominicana filman-
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do uma campanha publicitária
encomendada pelo Ministério
do Turismo local.
E a Shinjitsu já reforça o seu
time de diretores com a contratação do coletivo The Youth,
formado por Eduardo Lubiazi,
Yuri Maranhão e João Machado, respectivamente diretor
de cena, diretor de fotografia e
montador. Eles se juntam aos
sócios e à dupla Irmãs Fridman, formada pelas irmãs Lina
e Maira Fridman, que dirigiram
campanha para a ONG Abrinq
com a técnica stop motion. Ferré atuou em algumas das principais produtoras do mercado
como a Film Planet, de Flávia
Moraes, e a BossaNovaFilms,
por exemplo.
“Não somos apenas diretores.
A ideia é formalizar sempre uma
parceria completa a serviço da

“Não somos apeNas
diretores. a ideia
é formalizar
sempre uma
parceria completa
a serviço da
criatividade.
e isso eNvolve
coNhecimeNto de
discipliNas como
ceNografia e
composição
de roteiro”

criatividade. E isso envolve conhecimento de disciplinas como
cenografia, composição de roteiro, moda, tecnologia, edição,
música e pilares da cultura contemporânea. Tive a oportunidade de trabalhar na Rede Globo
no projeto TV Colosso e percebi
que dirigir para televisão exige uma linguagem holística e
completa. O craft é essencial. O
diretor tem de oferecer um algo
mais e é isso que propomos fazer”, destaca Ferré, que recentemente dirigiu o videoclipe Entre
Meus Dedos, que promoveu o
lançamento do livro do escritor
Hugo Veiga.
Por enquanto a Shinjitsu
está priorizando a produção de
conteúdos publicitários. Mas
planeja liderar projetos para canais fechados, alguns já em fase
de negociação, assim como ex-

A dupla Irmãs Fridman dirigiu Você com o Poder de Transformar em stop motion para Abrinq, indicada ao Anima Mundi 2015

Fotos: Divulgação

Clipe entre os Meus dedos, dirigido por Luiz Ferré para divulgar o primeiro livro do publicitário português Hugo Veiga

plorar aplicativos para oferecer
imagens por smartphones. “O
plano é ampliar para aproveitar todas as características dos
profissionais e do mercado”,
enfatiza Ferré, que dirigiu e
produziu a campanha Bonecos
do Estadão, em associação com
o time criativo da WMcCann.
A aposta no The Youth vai de
encontro à necessidade de oferecer branded content, além dos
filmes publicitários. O trio assinou a websérie Política Cidadã,
produzida para o jornal Gazeta
do Povo. O projeto foi premiado
com medalha de ouro no INMA
New York (Awards International News Media Association). O
Coletivo dirigiu Quando Fumar
Não Mata, para a Secretaria de
Saúde do Paraná, e dois filmes
com novo posicionamento da
Gazeta do Povo.

Coletivo paranaense The Youth, formado por Eduardo Lubiazi, Yuri Maranhão e João Machado, reforça o time de diretores da produtora
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proDutoras

Dreambox se diferencia no mercado
digital por oferecer filme e música
Empresa, que produz tanto vídeo como trilhas para publicidade, afirma
que 2015 foi o seu melhor ano e a expectativa para 2016 é crescer 20%
KELLY DORES

Fotos: Divulgação

N

ão é comum, mas pode ser
considerada uma vantagem competitiva quando uma
mesma produtora cuida tanto
da imagem como do som de um
filme publicitário. Esse é o caso
da Dreambox, produtora especializada em formatos digitais
fundada em 2011 pelos irmãos
Daniel e Guilherme Picolo, cineasta e músico, respectivamente.
“Desde o início, a gente reuniu
as nossas especialidades e o
nosso core business virou filme
e música. Acaba sendo o nosso
diferencial”, conta Guilherme.
A Unilever foi o primeiro
grande cliente em publicidade
digital. “Pegamos uma sequência grande de vídeos da plataforma Recepedia, da Unilever,
que a gente faz até hoje”, lembra Guilherme. Eles citam que
branded content, webséries e
o uso de influenciadores nos
filmes têm sido os trabalhos realizados com mais frequência.
Daniel afirma que outro diferencial da produtora é o preço,
possível graças a sua estrutura
reduzida – a produtora possui
atualmente 11 funcionários fixos e trabalha com diretores
freelancers. “Os nossos preços
são muito adequados ao meio
digital. A gente não pede orçamentos milionários, a gente
pede orçamentos que são 50%
mais baratos. A nossa equipe é
menor, a gente só trabalha com
jovens. É um diferencial poder
oferecer o filme, com um tratamento de áudio e uma trilha
original, que é supercara”.
Para os sócios, o processo
tende a ser mais assertivo. “Em
geral, criamos tanto o áudio
quanto a trilha para um mesmo
trabalho. Até mesmo quando o
cliente não pede, a gente faz.
Grande parte dos clientes não
entende, por isso que o nosso conceito é filme e música”,
destaca Guilherme. “Mas ainda
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Os irmãos e sócios da Dreambox Guilherme e Daniel Picolo: preços mais adequados

temos de trabalhar a cabeça dos
clientes para eles entenderem
que fazemos os dois. Às vezes,
é necessário que eles vejam a
nossa estrutura, que temos os
dois estúdios no mesmo local”.
Daniel afirma que 2015 foi o
melhor ano da Dreambox, apesar da crise. “O ano foi bom para
a publicidade digital”. A produtora cresceu 16% e conquistou
clientes como a DM9DDB, com
quem assinou a produção de
imagem e som para a websérie
Collections, para a Tok&Stok.
Foram nove minidocumentários que retrataram o processo
criativo de artistas parceiros da
loja de decoração, como o cartunista Mauricio de Sousa. A
Dreambox também trabalha em
parceria com as agências Riot
e CuboCC e já atendeu clientes
como Unilever, P&G, BRFoods,
Renault, Pepsi, Cielo e Mapfre.
Para 2016, a expectativa de
crescimento é de 20%.

Em parceria com a DM9, empresa assinou produção da websérie Collections, para Tok&Stok, com participação de Mauricio de Sousa

prOduTOraS
Divulgação

Oficina posiciona conteúdos da
TV Santander com tom jornalístico

Com a apresentação do
radialista Daniel Daibem
(à esq.), programação tem
conteúdo eclético

Apresentação é de Daniel Daibem e a programação
é exibida em monitores das agências e postos no país
Paulo Macedo

C

om o objetivo de fortalecer o relacionamento entre
seus stakeholders internos e
externos, o Banco Santander
investe em novas narrativas
para a programação do seu canal corporativo, que é transmitido internamente para sua rede de aproximadamente cinco
mil agências e postos de serviço em todo o país. A produção
é assinada pela Oficina, com
direção de cena de Guilherme
Rampazo. Uma das preocupações é com a forma de abordagem, para que a compreensão
seja fluente na diversidade cultural e dos comportamentos regionais brasileiros.
O âncora do projeto é o músico e radialista Daniel Daibem,
que faz visitas a alguns dos principais clientes da instituição fi-

nanceira para mostrar dados e
curiosidades, como foi feito na
reportagem na fábrica da aguardente Ypioca, por exemplo.
Cada programa tem duração de
10 minutos.
“Dar continuidade a uma
ação com o Santander, que é tão
respeitado e bem-sucedido no
mercado financeiro, é sinal de
resultado alcançado. Conseguimos aliar boas ideias por meio
da linguagem audiovisual dos
episódios, ajudando na relação
entre a empresa e seus clientes
e funcionários”, disse Nelson
Enohata, diretor de criação e
sócio da produtora, que é especialista em projetos audiovisuais
para branded content em diversos formatos – desde televisão
até internet. “Especialmente
nesse trabalho, todos os envolvidos estão bastante alinhados
com os objetivos da estratégia da

“Conseguimos aliar
boas ideias por
meio da linguagem
audiovisual
dos episódios,
ajudando na
relação entre
a empresa e
seus Clientes e
funCionários”

nova cultura do banco. Isso tem
sido essencial para o excelente
resultado final atingido em cada
edição. Conseguimos atender às
expectativas do cliente, produzindo sempre com eficiência e
qualidade”, acrescenta.
O sócio da Oficina Produções
explica que investe na integração de profissionais de diferentes formações durante o processo criativo, para que a somatória
dessas experiências seja capaz
de proporcionar um resultado
inovador no storytelling. “Isso
facilita prever o certo e o errado
no audiovisual”. Foi a experiência da Oficina em branded content que trouxe para a produtora a conta do Banco Santander.
“Nós temos orgulho em representá-lo por mais de cinco anos
nas produções da TV corporativa, que agora está com novo formato”, finaliza Enohata.
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STORYTELLER
Bruno Valença

Preciso de ajuda
Falou “agregar valor” perto de mim eu
fico com vontade de agregar um murro

U

ma revista de bordo publicou uma reportagem sobre a vida dos comissários.
E, entre outras coisas, mencionou uma espécie de doença que é possível surgir em
quem trabalha na chamada tripulação de
cabine.
Acho que se chama “Horror de passageiro” ou “Ódio de passageiro”, uma coisa
assim. Os sintomas são claros: a pessoa que
“pega” essa síndrome não pode mais ver
um passageiro pela frente. Quer agredir,
tem crises de choro, começa a tremer.
Terrível. Eu fico pensando se essa doença dá aos poucos, de maneira que você
possa ir sendo preparado, ou acontece de
repente, quando você menos espera. Imagino a comissária pegando o microfone e
cumprimentando a todos com aquele jeito
profissional e destrambelhando no meio do
texto:
“O comandante Graça e sua tripulação
dão as boas-vindas a bordo. Nosso tempo
de voo está estimado em nove horas e quarenta minutos (longa pausa). Meu nome é
comissária Maria e eu e nossa equipe estaremos à disposição para tornar este voo
o mais agradável possível (outra pausa).
Queiram agora apertar os cintos de segurança, colocar o encosto de suas poltronas
na posição vertical e irem todos à puta que
os pariu!” E desanda a chorar.
Depois que eu li a matéria fiquei pensando em outros casos semelhantes que eu vi
acontecer.
Conheci um mídia que começou a ter
problemas com o pessoal de veículo. Era só
o cara dizer que tinha audiência qualificada, que atingia o formador de opinião, que
ele começava a suar frio.
E rezava baixinho (era de formação religiosa) para não rasgar a tabela de preços da
Rádio Catuaba do Sul (a líder da baixada do
Viamão do Norte), do Berro de Sapopemba
(o semanário mais ouvido na região) ou do
Correio dos Surdos-Mudos (a voz dos que
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não têm voz) na frente de seu incauto representante.
Conheci um dono de restaurante que desenvolveu profunda ojeriza a freguês e um
garçom que chorava de ódio cada vez que
um frequentador simulava intimidade com
ele. Um diretor de pessoal de uma empresa
de ônibus me contou que já lidou com motoristas que um dia descobriram sentir profunda repulsa a todos passageiros.
Aliás, hoje é ladrilheiro, pois queria matar todo passageiro que encontrava.
Mas para que eu escrevi tudo isso?
Ah! Estou desenvolvendo o mesmo tipo
de síndrome. Mas é contra flanelinha. Eu
não posso ver um flanelinha que sinto incontrolável necessidade de esganar, torturar, atropelar. Preciso de socorro urgente. E
está piorando.
Chego a andar quilômetros só para não
ficar à mercê desses caras. É um exagero,
eu sei. Mas é quase mais forte que eu. Mas
tenho de confessar uma coisa. Durante algum tempo eu só tinha desejos homicidas
contra flanelinhas.
Ultimamente a coisa está se alastrando.
Sinto o mesmo com gente que fala “agregar
valor”.
Falou “agregar valor” perto de mim eu
fico com vontade de agregar um murro.
Parceria é outra palavra que me irrita. Lembra-me sempre tomar no rabo, não sei por
quê. Gente que fala meio português e meio
inglês me dá vontade de to kill na hora. Estou ficando com medo. De mim mesmo.
Outro dia um cara me disse que estava
estruturando o “eixo argumentativo” para
um candidato seu cliente. Quase rosnei.
Também tenho vontade de estapear
gente que fica escrevendo mensagens no
celular dentro do cinema. Preciso de ajuda.
Rápido.

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

prêmios
Cannes define
presidentes de
Lions Health

A

organização do Cannes
Lions anunciou no último
dia 19 os nomes dos presidentes de júri para o Lions Health
deste ano.
Josh Prince, presidente do
CDM Group, vai comandar os
jurados da categoria Health and
Wellness, enquanto Alexandra
von Plato, presidente da Publicis Healthcare, vai liderar o júri
de Pharma.
Este ano, o Lions Health, que
é um festival dentro do Cannes
Lions voltado para premiar as
melhores campanhas nas áreas
de saúde e bem-estar, vai ser
realizado nos dias 18 e 19 de junho.
No início deste mês, a orga-

nização do festival também já
havia definido os dois presidentes de júris do novo Lions
Entertainment: Jae Goodman,
executivo-chefe de criação e
coexecutivo da CAA Marketing, divisão de entretenimento e esportes da Creative
Artists Agency, vai presidir o
Entertainment Lions.
Já Josh Rabinowitz, vice-presidente executivo e diretor
de música da Grey, vai comandar o Entertainment Lions for
Music. As inscrições para o festival já estão abertas.
outras mudanças
O Cannes Lions anunciou
mudanças em duas categorias
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Alexandra, no júri de Pharma

Prince, no júri de Health and Wellness

no festival a partir deste ano,
quando será realizada a 63ª
edição, entre os dia 18 e 25 de
junho. Sai a segunda categoria
mais antiga do festival, depois
de Film, a área Press Lions,
criada em 1992, e entra Print &
Publishing Lions.

A outra mudança é a criação
da categoria Digital Craft, que
será separada de Cyber e Mobile Lions.
O Digital Craft Lions será
uma área dedicada às habilidades criativas e à competência
digital por trás do conteúdo.

Curtas
A BETC São Paulo, que recentemente
conquistou a conta da Peugeot, contratou quatro profissionais para fortalecer
as áreas de criação, operações, marcas e
negócios, e mídia e engajamento. Carlinha Gagliardi, ex-LDC, chegou para comandar a área de mídia e engajamento,
enquanto Rodolfo Barreto assumiu o
cargo de diretor de criação depois de ter
ocupado o mesmo cargo na F.biz. Já para
a área de marcas e negócios, Waleska Pimenta Bueno (ex-Y&R) é a nova diretora
do departamento. O quarto contratado é
Reano de Vitto, que chega à agência para
a diretoria de operações.
A Ericsson ampliou sua liderança
feminina na América Latina com duas
novas vice-presidentes: Márcia Goraieb
assumiu como VP de marketing e comunicação e Carla Belitardo, como VP de
estratégia da companhia. Na América Latina, as mulheres são, atualmente, 22%
dos colaboradores da empresa. Márcia,
que já era responsável pela estratégia de
comunicação, passa a responder também pela área de marketing da empresa. No cargo, a executiva deverá manter
o suporte ao crescimento do negócio,
construir uma marca mais atrativa e conduzir o processo de transformação da
empresa. Já Carla, que está na Ericsson
há oito anos, atuará no planejamento estratégico da empresa na região, além de
responder por outras áreas.
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Floripa
abriga
elefantes
coloridos
Mostra com
mais de 80
peças vai até
abril; licor
Amarula é
patrocinador
AnA PAulA Jung

A

s ruas de Florianópolis (SC)
estão sendo tomadas por
simpáticos elefantes coloridos.
As esculturas estão mudando
a paisagem urbana e impactando diretamente quase 2
milhões de pessoas que passam pela cidade nesta época
do ano. É a Elephant Parade
Floripa, considerada uma das
maiores exposições a céu aberto, que está sendo realizada
pela primeira vez na América
Latina.
Criadas por artistas locais e
internacionais, as esculturas
ficarão expostas até abril e, ao
final da ação, vão ser colocadas
à venda em um leilão beneficente. Parte do valor arrecadado será dividido entre projetos
de preservação de elefantes,
ONGs envolvidas com a causa e os artistas que assinam as
obras.
A marca de licor Amarula,
que traz um elefante no rótulo, é a patrocinadora master
da mostra e escolheu artistas
para assinar nove elefantes. “O
tema elefante tem uma relação muito próxima com o DNA
de nossa marca”, conta Livia
Fantini, gerente da Amarula no
Brasil. “Por meio da Elephant
Parade, podemos trabalhar
este símbolo de forma artística
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e contemporânea, mostrando
para as pessoas um olhar mais
descontraído sobre um tema
importante, como a preservação das espécies e do meio ambiente”, acrescenta. A marca
vai patrocinar nove dos 80 elefantes espalhados pela capital
catarinense.
É a primeira vez que a marca
faz parceria com a exposição.
“Tem grande potencial para ser
uma parceria de sucesso. Hoje
estamos trabalhando com foco
total na edição de Florianópolis. Depois nós poderemos estender para outras cidades”,
adianta Livia.
Os elefantes dos artistas
selecionados pela Amarula
compõem a segunda fase da
mostra, que vai para as ruas
em fevereiro. Assinam as peças Paulo Govêa, Rodrigo Rizo,
Pedro Driin, Bruno Alvares,
Albertina Prates, Luciano Martins, Lucas Milk, Maramgoní e
a dupla Isabela Teixeira e Bruno Barbi. Com criação livre, os
artistas convidados vão interpretar as fascinantes lendas
que envolvem a árvore marula,
também conhecida como a árvore dos elefantes.
Segundo Giovane Pasa, diretor da Labbo e da Pasa Eventos,
agência responsável pela mostra no Brasil, a exposição contará com mais de 80 esculturas

Mais de 80 peças estão espalhadas pela capital catarinense
na Elephant Parade Floripa; a exposição tem patrocínio master
da Amarula e será realizada até abril

de elefantes customizadas por
diversos artistas. “Começamos
com a projeção para 35 elefantes e já conseguimos patrocínio
para mais de 80. O patrocinador pode escolher projetos vinculados à marca e cada artista
desenvolve o seu estilo e faz a
sua interpretação do briefing”,
conta.
A Elephant Parade já passou
por 15 localidades, entre elas
Holanda, Bélgica, Alemanha,
Londres, Estados Unidos, Hong
Kong e Singapura. Já foram

customizadas 1.250 esculturas
para as exposições.
“Como é uma exposição
em espaço aberto, muda a
paisagem urbana. Para o patrocinador, é legal porque
tem uma exposição longa de
três meses de marketing direto. Também tem o ganho
institucional porque está fomentando cultura e gerando
recursos para filantropia, para
causas ambientais. Por isso
tudo, estes eventos dão tão
certo”, opina Pasa.

ideias
Divulgação

Colchão-pet desenvolvido no Brasil
ganha repercussão internacional

Solução para abrigar com
conforto os queridinhos
pets foi criada por acaso
pela Colchão Inteligente

Produto inovador com design da Colchão Inteligente
chama a atenção de donos de bichinhos de estimação
AnA PAulA Jung

A

Colchão Inteligente, empresa gaúcha de Campo
Bom, ganhou notoriedade internacional por um lançamento inédito: uma cama especial
que tem um nicho para cães
ou gatos. Mais de 30 países já
divulgaram a novidade, desde
que a socialite americana Paris
Hilton, que é apaixonada por
cães, postou no seu perfil no
Facebook que queria uma cama com lugar para o mascote.
A ideia surgiu por acaso.
Como o colchão é ortopédico,
o produto é feito sob medida
para cada pessoa. Numa das
encomendas, o cliente pediu
espaço para seu cão. A empresa
percebeu que o produto teria
mercado e expôs um protótipo
na Casa Cor de Porto Alegre. A
partir daí, ganhou o mundo.

De acordo o diretor-executivo da empresa, Filipe Guterson
Machado, a cama-pet pode ser
removida para higienização a
qualquer momento pelo próprio cliente. O interior dela é
feito em MDF, que pode ser
limpo com um pano úmido. As
laterais são revestidas de courino, para uma melhor higienização. O produto já está sendo
exportado para alguns países,
como Emirados Árabes, Estados Unidos, Portugal, Canadá,
México, Uruguai, Argentina,
Nicaraguá e Panamá.
A empresa é familiar e foi
fundada em 1988. Desde o início, investiram na fabricação
de colchão ortopédico que, segundo os proprietários, resolve
inclusive problemas de coluna.
“O preço de um box-pet, com o
colhão sob medida, gira em torno de R$ 7 mil. As variações são

“Quem tem animal
de estimação
considera o
bichinho como
parte da família.
dessa forma, nada
melhor do Que dar
todo o conforto
merecido ao
mascote da casa”

o frete e o tamanho da cama”,
informa Machado.
Além da cama-pet, o cliente
ainda pode acrescentar no colchão outros itens, como som,
minikooler, luzes, cofre, massagem e até adega de vinho.
“Quem tem um animal de
estimação considera o bichinho como parte da família.
Dessa forma, nada melhor do
que dar todo o conforto merecido ao mascote da casa. Mas o
que realmente importa é que o
colchão é inédito e ortopédico.
Realmente ele é muito bom.
Quem sofre com dores na coluna deveria ter em casa”, aconselha Pedro Enio Schneider,
sócio-fundador da NewPs Propaganda e Marketing, a agência
de publicidade mais antiga do
Rio Grande do Sul, que opera
há 52 anos e tem a conta da Colchões Inteligentes.
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digital
Emojis expressam
aspectos emocionais

Divulgação

Pesquisa global coordenada
pela Arkadin mostra que 75%
dos entrevistados usam esses
ícones para ilustrar mensagens

Paulo Macedo

O

Itaú já fez campanha descolada com essas carinhas
que podem ser acessadas nos
menus das redes sociais e usadas para ilustrar mensagens
ou, até mesmo, e principalmente, ser o próprio conteúdo da mensagem. A rede de
fast food McDonald’s, a Ikea e
a Chevrolet também fizeram
uso desse idioma universal
da era moderna em ações de
comunicação publicitária nos
últimos três anos.
Essa linguagem virtual motivou a Arkadin, marca de serviços colaborativos presente
em 50 países, a monitorar uma
amostra global comprovando
que 75% dos entrevistados,
pessoas entre 18 e 65 anos,
capturam uma das 845
carinhas disponíveis para
expressar o sentimento do
momento.
“Hoje é cada vez mais comum o uso dos chamados
‘emojis’ em nosso cotidiano,
seja em conversas informais
ou até mesmo em mensagens
de trabalho. Vindas dos antigos criptogramas egípcios,
essas ‘carinhas’ têm mais de
cinco mil anos de história e
ganham cada vez mais importância na comunicação diária. Compostos por caracteres
padronizados lidos no padrão
Modern Unicode (código que
permite a um computador representar ou manipular um
texto), os ‘emoctions’ nos permitem uma análise detalhada
de como as pessoas transmitem sentimentos e intenções
através de mensagens de texto”, diz um dos trechos analíticos da pesquisa.
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E a utilização das carinhas
não se restringe às mensagens
compartilhadas por amigos e
familiares. A linguagem também é recorrente no ambiente
corporativo, como declaram
75% dos consultados pelo
Arkadin.
“O emoji mais usado nos
países de língua inglesa, portuguesa e espanhola é o rosto
com sorriso. Enquanto isso,
na França predominam os
corações, que são quatro vezes mais populares entre os
usuários. Outra curiosidade
que chama a atenção é a superioridade de uso de símbolos
positivos sobre os negativos”,
constata a análise.
Ainda segundo a pesquisa
da Arkadin, 70% dos emojis
expressam emoções positivas, enquanto apenas
15% exprimem emoções
negativas nos bate-papos
online no Facebook, Twitter e WhatsApp, por exemplo.
“Então, vale a dica, emojis
facilitam o entendimento da
mensagem, tornam o dia a
dia corporativo mais humano,
além de unir equipes de uma
maneira divertida e eficaz”,
acrescenta.
O estudo diz também que
“para quem ainda não se convenceu de que os emojis estão
revolucionando a comunicação atual, a pesquisa mostra
que estes caracteres são uma
espécie de linguagem global,
sendo usados e compreendidos nas quatro maiores linguagens atuais do mundo (Microsoft, Android, Mac e IOS),
tendo uma base de uso de seis
bilhões de pessoas”
Ainda segundo a análise conduzida pela Arkadin:

Criptogramas egípcios inspiram os modernos emojis que facilitam comunicação

Vindas dos antigos
criptogramas
egípcios, essas
carinhas têm
mais de cinco mil
anos de história e
ganham cada Vez
mais importância
na comunicação
diária entre
pessoas nas
redes sociais

“Quanto mais expressivo o
traço, maior é a intenção de
sentimento que se quer representar na mensagem. Este sentimento é uma faísca para um
engajamento emocional com
a informação recebida, sendo
essência da comunicação moderna”.
No fim do ano passado, o
WhatsApp disponibilizou para
os seus usuários uma atualização com 150 novas imagens de
emojis para a plataforma Android, que já estavam há três
meses presentes nos devices da
Apple que utilizam o sistema
IOS.

parabéns, sampa!
Alê Oliveira

prOpmarK retrata
sp como o centro da
publicidade nacional

Especial homenageia a cidade, que completa 462
anos nesta segunda-feira (25), nas próximas páginas
Neusa spaulucci

T

udo o que se fala da cidade
de São Paulo é redundante.
Tudo já foi dito e todo mundo
a conhece como assustadora;
aquela que abriga tudo e todos;
aquela dos números gigantescos; do trânsito infernal, tal
qual a poluição. No entanto,
tem algo nela que atrai, fascina
e hipnotiza. A maioria não fala
bem da cidade, mas ninguém
a deixa. Pode até visitar seu
estado ou cidade de origem,
mas sente falta do barulho, das
ruas lotadas e calçadas apinhadas de gente, skeitistas, bikes,
mendigos, pedintes, drogados,
de gente bonita e gente feia. É
uma babilônia.
Ela “é igual ao mundo todo”.
Não! São Paulo é única, agitada
e cheia da grana. Os negócios,
mesmo em tempos de crise, são
fechados a todo instante e geram milhões de reais de impostos a cada minuto. “Se a cidade
fosse um país, ela estaria entre
as 50 maiores economias do
mundo. A comparação é feita
por um estudo da Fecomercio-

-SP, que analisa o PIB, de R$ 571
bilhões, e a população, estimada em quase 12 milhões de pessoas, segundo o IBGE.
Washington Olivetto escreveu um brilhante artigo, São
Paulo, Gente Boa, há cerca de
dois anos sobre a cidade, que
começa dizendo: “Alguns dos
meus queridos amigos cariocas
têm mania de achar São Paulo
parecida com Nova York. Discordo deles. Só acha São Paulo
parecida com Nova York quem
não conhece bem a cidade. Ou
melhor, quem a conhece superficialmente e imagina que São
Paulo seja apenas uma imensa
Rua Oscar Freire. Na verdade, o
grande fascínio de São Paulo é
se parecer com muitas cidades
ao mesmo tempo e, por isso
mesmo, não se parecer com
nenhuma”. Uma coisa é certa,
ninguém duvida da sua força. É
o centro nervoso dos negócios
e, portanto, do mercado publicitário. Por isso, o PROPMARK
decidiu fazer um raio X, no dia
em que ela completa 462 anos,
do que esta cidade representa
para a publicidade local, nacio-

“A cApitAl
pAulistA AbrigA
As principAis
AgênciAs de
propAgAndA e As
que colocArAm o
brAsil no topo do
rAnking mundiAl
em criAção”

Theatro Municipal,
localizado na região central
da cidade, um dos ícones
da capital paulista

nal e internacional. Ela não é
só aquela da “grana que ergue
e destrói coisas belas”, como
disse Caetano Veloso, na feliz
canção Sampa. É um poderoso
centro de criatividade, que colocou o Brasil como destaque
mundial.
A capital paulista abriga as
principais agências de propaganda e as que colocaram
o Brasil no topo do ranking
mundial em criação. São Paulo se destaca como o maior
mercado publicitário do país,
com um crescimento de 33%
nos últimos anos. Segundo
dados do Kantar Ibope Media,
o montante total destinado à
cidade passou de R$ 23 bilhões
em 2010 para mais de R$ 30 bilhões em 2014. Aqui estão AlmapBBDO, F/Nazca S&S, Ogilvy, antiga W/Brasil, DM9DDB,
Leo Burnett e FCB Brasil. Também é a cidade dos eventos,
que, por sinal, fazem com que
a capital mais que dobre a população. Nas próximas 18 páginas o leitor tem um pouco sobre o que significa o mercado
publicitário para a cidade.
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Agências lideram criação,
prêmios e faturamento

leica 100, uma criação da
F/Nazca Saatchi & Saatchi,
teve carreira internacional
de premiações importantes
como o inédito Grand Prix
na área Film do Cannes Lions

Cidade concentra principais marcas globais de
publicidade e funciona como hub regional na AL
Paulo Macedo

A

primeira agência brasileira, a Eclética, começou sua
operação na cidade de São Paulo em 1914. O seu portfólio de
negócios abrigou marcas como
Kolynos, Gillette, Parker Pen,
Aymoré, Ford e Texaco. Ela foi
descontinuada nos anos 1990,
após a morte do fundador, João
Castaldi, que introduziu a comissão de 20% como forma de
remuneração. A capital do estado de São Paulo de lá para cá
não perdeu o protagonismo no
negócio da propaganda no país.
Mesmo com a capital sendo no
Rio de Janeiro. Geraldo Alonso Filho, filho do fundador da
Norton, que abriu a operação
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em 1946, acredita que a vantagem de São Paulo foi ter abrigado nas agências contas da
iniciativa privada em contraste
com o Rio, que ficou dependente das contas públicas.
“O café, a industrialização e
a adesão das principais empresas à cidade tornaram natural
o caminho para São Paulo implementar uma postura publicitária no universo empresarial.
Costumo dizer que foi por sorte
que a cidade ficou em segundo plano na política nacional”,
pondera Alonso, diretor do Instituto Cultural da ESPM.
A J.Walter Thompson abriu
seu escritório na cidade no início da década de 1930 para atender à conta da General Motors.

Hoje, até sua rival na época, a
McCann-Erickson, que se instalou no Rio na mesma época
para atender à Esso, tem base
operacional em São Paulo. A
cidade abriga 18 das 20 maiores
agências do mercado brasileiro,
segundo ranking do Kantar Iboper Media. Da líder Y&R, com
faturamento bruto superior a
R$ 8 bilhões, passando pela AlmapBBDO, F Nazca Saatchi &
Saatchi, Ogilvy, Africa, Leo Burnett Tailor Made, WMcCann,
Publicis, FCB Brasil, DPZ&T e,
por exemplo, Lew’Lara\TBWA.
As grandes marcas da publicidade global se estabelecem
em São Paulo por ser um polo
estratégico. Não é por outro
motivo que a BETC, Crispin

“Retratos da real beleza” deu show
em Cannes e garantiu primeiro
GP de Titanium ao Brasil

Porter + Bogusky, Isobar, Dentsu, mcgarrybowen, R/GA, Marcel (que se fundiu com a Talent)
e a Wieden + Kennedy fazem
a opção porque a cidade pode
funcionar como espécie de hub
criativo para a região. Muitas
agências globais mantêm unidades em países latinos, mas é
em São Paulo que são criadas
as principais campanhas regionais, caso da Chevrolet, que
utiliza os conteúdos da WMcCann na região.
“Sao Paulo é e sempre foi o
centro da publicidade brasileira. É para onde migram cariocas, gaúchos, baianos, enfim
todo mundo que quer viver e
fazer a publicidade de Primeiro Mundo. Sem São Paulo, não
há a publicidade brasileira que
construiu negócios e reputações”, argumenta Alexandre
Gama, presidente e diretor de
criação da Neogama
O primeiro jurado do país no
Festival de Cannes, em 1974, foi
Alex Periscinoto, que comandava a Almap. O Brasil ganhou
seu primeiro Leão, de prata em
1971, antes com um filme para a
Swift criado pela Julio Ribeiro
Mihanovich, cuja sede era em
São Paulo. O primeiro Leão de
Ouro, com o comercial Homem
de 40 anos, foi uma criação da
DPZ para o CNP (Conselho Nacional de Propaganda), com
a assinatura de uma dupla de
respeito: Washington Olivetto e
Francesc Petit.
O primeiro Grand Prix brasileiro em Cannes foi com o
anúncio Umbigo, assinado por
Marcello Serpa e Nizan Guanaes. Quatro agências com sede
em Sampa, Ogilvy, F/Nazca
S&S, AlmapBBDO e DM9DDB,
foram distinguidas com Grand
Prix de Agência do Ano no

Neogama teve destaque
criativo com trabalho
para Levi’s, que ganhou
Leão de Ouro no
Cannes Lions 2015

Cannes Lions. A F/Nazca, com
Leica 100 assegurou o primeiro Grand Prix do Film Lions.
A mesma agência ganhou o
primeiro Leão na competição
Titanium&Integrated com a
campanha Xixi no banho, para
o SOS Mata Atlântica. Mas o
primeiro GP de Titanium foi

concedido à Ogilvy pela campanha Retrato da real beleza, para
Dove.
“Absolutamente inspiradora! São Paulo abre os braços
para todas as pessoas, de todos
os cantos do país, e é também
porta de entrada para as novidades que vêm de fora. É um

caldeirão de influências culturais. É pulsante, viva, cosmopolita e linda, mesmo em
meio ao caos. Tudo isso é matéria-prima para a publicidade.
Toda a diversidade brasileira se encontra aqui”, destaca
Hugo Rodrigues, presidente da
Publicis Brasil.
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Essência da paisagem paulistana é
inspiradora, mas com transpiração

Empresários destacam que presença de talentos nas agências da cidade
foi decisiva para publicidade estar inserida na economia criativa do país
Fotos: J.R.Duran e Divulgação

Paulo Macedo

N

a expressão do publicitário Alexandre Gama, São
Paulo abriga quem quer fazer
e aguenta a pressão. “Aliás,
aprende a fazer da pressão ingrediente para fazer melhor.
Para vencer na cidade precisa
ser ninja. O paulistano é ninja, mas São Paulo é meu estado
natural”, afirma o fundador da
Neogama.
E faz a diferença porque
nesses 462 anos de história se
transformou em uma cidade
de ponta na economia criativa.
Da publicidade à arquitetura,
do design ao digital. “Aqui estão reunidos profissionais em
agências, veículos, parceiros
de produção e empresas digitais, dentre outros, que fazem
acontecer, emulando e imantando mais talentos, hoje até
de outros países do mundo.
São Paulo importa e exporta
talentos, num mundo cada vez
mais orgânico e conectado,
praticando, na indústria da comunicação, um capitalismo de
valor compartilhado, realmente inspirador. É uma narrativa
que se renova, do jornal ao digital, fazendo valer, em qualquer
plataforma de mídia, grandes
ideias que transformam a vida
das marcas e das pessoas. A
indústria da propaganda, a
partir de São Paulo, movimenta outras indústrias em todo o
Brasil”, argumenta Luiz Lara,
chairman da Lew’Lara\TBWA.
Apesar dos contraditórios,
como o trânsito caótico e a poluição, São Paulo se mantém
como inspiradora e com uma
transpiração que a faz pulsar,
renovar e propor caminhos.
“Absolutamente inspiradora!
São Paulo abre os braços para
todas as pessoas, de todos os
cantos do país, e é também porta de entrada para as novidades
que vêm de fora. É um caldeirão de influências culturais. É
pulsante, viva, cosmopolita e
linda, mesmo em meio ao caos.
Tudo isso é matéria-prima para
a publicidade. Toda a diversidade brasileira se encontra
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“São Paulo importa e
exporta talentos, num
mundo cada vez mais
orgânico e conectado,
praticando na indústria
da comunicação um
capitalismo de valor”

“São Paulo é mais São Paulo
quando é baiana, gaúcha,
carioca, paraense, interiorana,
inglesa, japonesa, árabe,
podemos escolher. Nosso
negócio é essencialmente um
negócio de gente. E São Paulo
é toda esta gente”

“A WMcCann é a mais
corintiana das agências
brasileiras, a mais
internacional das agências
pioneiras e, por lógica e
consequência, a mais
paulistana das agências”

aqui”, ressalta Hugo Rodrigues, CEO da Publicis Brasil.
Criador da W/Brasil, hoje
WMcCann, Washington Olivetto aproveitou o cenário paulistano para ser campeão de Leões
em Cannes na competição de
filmes. “A WMcCann é a mais
corintiana das agências brasileiras, a mais internacional das
agências pioneiras e, por lógica
e consequência, a mais paulistana das agências. São Paulo é
a cidade que mais cria e produz
publicidade no Brasil, tanto em
termos de quantidade quanto
em termos de qualidade. Esse
volume é fundamental para a
cultura popular brasileira, que
ainda conta com o privilégio de
possuir o Rio de Janeiro como
cidade alto-falante. Desde a
idade do layout lascado até os
dias dos youtubers da garoa, o
poderio econômico de São Paulo faz a diferença na publicidade brasileira”, diz Olivetto.
Fernando Musa, CEO da Ogilvy Brasil, enfatiza a diversidade
cultural. “São Paulo é mais São
Paulo quando é baiana, gaúcha,
carioca, paraense, interiorana,
inglesa, japonesa, árabe, podemos escolher. Nosso negócio é
essencialmente um negócio de
gente. E São Paulo é toda esta
gente”, diz. “É só andar pelas
ruas e diminuir a “pressa individual” para ver a gente de São
Paulo. Ver todas as “São Paulo”
de cada bairro, cada esquina”,
acrescenta.
“São Paulo é um centro inspirador, uma das maiores metrópoles culturais e econômicas do mundo. É também uma
cidade plural. Temos aqui na
cidade vários “Brasis”, temos
as maiores comunidades japonesas, alemãs, italianas fora de
seus países. Somos formados
de várias culturas, religiões,
ideologias. Isso tudo misturado a uma economia construída
por marcas fortes impulsiona
a publicidade. Esse caldo que
São Paulo oferece permite ao
Brasil ser um dos países com
as agências mais premiadas do
mundo”, finaliza Paulo Queiroz, copresidente da DM9DDB.

ParabénS, SamPa!
Divulgação

O Parque do Carmo,
em Itaquera, é uma
das opções de
entretenimento e
lazer dos moradores
da Zona Leste da
capital paulista

Pesquisa mostra que existem várias
cidades inseridas em São Paulo
Em parceria com a Blend New Research, Estadão realiza o estudo tudo
de Bom são Paulo para traçar raio X de paulistanos em nove sub-regiões
Cristiane Marsola

P

ara comemorar o aniversário de São Paulo, o Estadão
publica, na edição desta segunda (25), o resultado da pesquisa Tudo de Bom São Paulo,
realizada em parceria com a
Blend New Research, empresa
que pertence à holding HSR. “A
ideia era ir um pouco além do
que sempre é avaliado, entender melhor o paulistano na prática. Sabemos que o Ibirapuera
é o parque ícone de São Paulo.
Mas qual o parque mais relevante para quem mora na Zona
Leste? Tem o Parque do Carmo,

por exemplo”, diz Marcelo Moraes, diretor de marketing publicitário do Estadão.
O estudo foi realizado por
meio de um painel online com
1.500 questionários, totalizando 463 horas de entrevistas. Foram considerados participantes das cinco regiões da cidade
subdivididas em nove sub-regiões para representar melhor algumas localidades específicas.
Entre as informações levantadas estavam temas como lazer, atividades físicas, alimentação fora de casa, mobilidade,
religião, compras, cultura e
entretenimento, entre outros.

“A pesquisa verificou que tem
diversas cidades dentro desta. Existe uma São Paulo mais
próxima das pessoas, na região
onde trabalham e residem”,
conta Moraes.
A pesquisa levou em conta
o perfil dos moradores, a influência dos imigrantes em cada
bairro, o olhar das gerações, os
destaques gastronômicos, as
opções de lazer e a relação dos
paulistanos com os shoppings. “Essa pesquisa é um conteúdo inédito sobre São Paulo
e os paulistanos, mostrando
detalhes e características de
cada região, além da forma de

o paulistano se relacionar com
ela. São depoimentos de quem
vive na capital e faz de São Paulo cada vez mais uma cidade
compartilhada”, explica Lucas
Pestalozzi, diretor de Negócios
da Blend New Research.
O resultado da pesquisa será
publicado no caderno especial
de aniversário da cidade, que
será encartado na edição de
segunda (25) do Estadão e também distribuído nas ruas de São
Paulo. Serão 100 mil exemplares gratuitos. Um site dedicado
também trará conteúdo e matérias especiais produzidas para
cada bairro ou região.
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Gourmetização
dos serviços
entra na pauta
do dia da cidade
Mariana Zirondi

G

ourmetizar se tornou um
verbo comum para a oferta
de produtos e serviços na cidade de São Paulo. O termo traz
consigo elegância, sofisticação
e, por outro lado, vanguardismo. Isso porque, ao mesmo
tempo em que a gama de produtos está concentrada em locais de alto nível, ela também
está nas ruas, ganhando toques
artesanais, com componentes
de qualidade.
Os food trucks são bons
exemplos dessa moda que chegou em São Paulo e agora já se
espalhou por todo o Brasil. Veículos equipados com cozinhas
estacionam seus cardápios pela
cidade em busca de consumidores interessados em provar
aquela comida de sempre, mas
com toques especiais.
Até a tradicional coxinha brasileira entrou na onda dos restaurantes sobre rodas. A marca
Só Coxinhas começou em 2014
com uma ideia simples: vender
coxinhas em tamanhos menores, com recheios como frango,
carne e Nutella. Com investimento inicial menor que R$ 150
no Facebook, os anúncios pagos fizeram as 40 mil coxinhas
preparadas para a inauguração
se esgotar em seis horas.
A partir daí, o negócio expandiu e, em 2016, virou franquia.
João Victor Curial, sócio-fundador do Só Coxinhas, afirma
que, antes de inaugurar, teve
dúvidas sobre como uma cidade tão grande e movimentada
poderia perceber seu negócio.
“O que vemos hoje é uma São
Paulo de convívio, troca de experiências e oportunidades. A
cidade é uma verdadeira incubadora capaz de acolher desde
projetos simples até os mais
inusitados”, afirma Curial.
Mas para quem quer muitas
opções em um só lugar, os food
parks reúnem o melhor da categoria num ambiente a céu
aberto. O Marechal Food Park,
por exemplo, tem 4 mil metros
quadrados, com 40 operações
em contêineres, além de bikes,
food trucks e trailers. O projeto
é uma iniciativa da KQI Produções, capitaneada por Mauricio
Schuartz e Daniela Narciso.
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O Marechal Food Park está localizado ao lado da estação Marechal Deodoro do metrô e oferece opções de food trucks, bikes e trailers

Segundo Fabio Mariano, professor de ciências sociais e de
consumo da ESPM, os food trucks fazem parte dessa gourmetização, porque propõem algo
diferente. “Aquela carrocinha
de cachorro quente é diferente
de um food truck, porque existe outro conceito, com outros
ingredientes e o local proporciona que se viva um momento
com uma nova experiência”.
Até os brigadeiros, que são
famosos nas festas infantis,
têm experimentado o gosto da
sofisticação. Lojas especializadas transformaram uma das
guloseimas mais brasileiras em
um item de luxo nas vitrines.
Uma das precursoras desse
movimento foi Juliana Motter,
a dona da Maria Brigadeiro. O
doce ficou gourmet, com sabores que ultrapassaram o tradicional chocolate e o transformaram em febre nacional, com
inúmeras franquias reproduzindo o sucesso da marca pelo
país afora.
São Paulo online
As redes sociais são fortes
aliadas de quem quer manifestar a sua admiração pela cidade
e até mesmo reunir dicas do
que está rolando. Alguns perfis no Instagram, por exemplo,
ajudam os seus seguidores a
buscar atrações diferenciadas.
O @parqueibirapuera estimula,
com imagens, que os paulistanos curtam o parque e ajudem
na preservação do espaço. Já o
@findandeat tem como mote
“procure aqui o que comer ali”
e oferece uma série de opções
para os amantes da gastronomia.
Os que são apaixona-

A coxinha de Nutella não passa despercebida no cardápio de versões doces

Maria Brigadeiro usa, além do chocolate, ingredientes que quebram o sabor tradicional

dos por turismo conseguem
explorar a cidade seguindo as
dicas do @saopaulocity, que reúne cliques colaborativos com
pontos de vista diferenciados.
“Os aplicativos também são

fortes em São Paulo, exclusivos daqui, porque a cidade está
cada vez mais digitalizada. Por
isso, serviços como o Uber ficam ainda mais populares”, enfatiza Mariano.

São Paulo atrai
marcas globais
e exporta moda
e produtos

C

om um espírito livre e diverso, a cidade de São Paulo também atrai as principais
marcas de consumo do mundo,
assim como exporta sucessos e
tendências. A Starbucks, cafeteria norte-americana, possui
lojas no mundo todo e desembarcou na cidade em 2006.
Hoje já possui 105 lojas no total, espalhadas pelos estados
de São Paulo e Rio de Janeiro.
Apenas na capital paulista, há
50 lojas, 11 delas na região da
Avenida Paulista.
“A Starbucks é uma marca
dinâmica, assim como o público da cidade de São Paulo.
Nós recebemos quem está de
passagem e prefere levar seu
pedido para consumir no caminho para um compromisso, além de oferecer ambiente
acolhedor e wi-fi gratuito para
quem vai se acomodar em uma
de nossas mesas para trabalhar
ou estudar. São Paulo é agitada, propõe diversos momentos
de consumo e a Starbucks está
pronta para atender ao cliente
em todos eles”, explica Bianca
Bader, gerente de marketing da
Starbucks Brasil.
Outro nome internacional
que escolheu a capital paulistana para o seu primeiro escritório no Brasil foi o serviço de
hospedagem Airbnb. Ele chegou por aqui em 2012 e a cidade
é o segundo mercado do serviço no Brasil, com mais de oito
mil espaços anunciados, atrás
apenas do Rio de Janeiro, com
mais de 20 mil. E São Paulo não
vive só de importações.
A moda exporta tendências,
produtos e nomes para o resto
do país e do mundo. Alexandre
Herchcovitch é um dos nomes
mais requisitados no mundo
fashion e um típico paulistano.
O estilista estudou na cidade
e hoje desfila as suas coleções
em importantes semanas de
moda internacionais, sendo
responsável por parcerias de
sucesso com marcas no Brasil,
como Chilli Beans, McDonald’s
e C&A, entre outras.
Le Lis Blanc, Luigi Bertolli,
NK Store, Bô.Bo, Neon, Triya,
Cori, Emme são também paulistanas que espalham as suas
modas, assim como São Paulo,
por aí.

O copo de café da Starbucks é o ícone da marca e já é popular pelas ruas de São Paulo; rede no país está adaptada com cardápio local

Alexandre Herchcovitch
tem um estilo único,
com criações versáteis e
ousadas. A marca é uma
das mais reconhecidas
internacionalmente
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São Paulo, minha
melhor ideia

Rodoviária de São Paulo, onde
chegam milhares de migrantes
todos os dias para tentar a sorte na
“cidade de iniciativa privada”

A cidade não para e não me deixa
parar. E é isso que faz dela uma
das mais interessantes no mundo
NizaN GuaNaes
especial para o PROPMaRK

S

empre me perguntam qual
é a melhor ideia que eu
já tive na vida. E eu respondo sem pestanejar: a melhor
ideia que eu já tive foi vir para
São Paulo.
Como bem disse Gil “A
Bahia me deu régua e compasso”, mas São Paulo me deu
todo espaço e toda oportunidade para usar minha régua e
meu compasso.
Com todo respeito aos demais estados da Federação,
vejo o quanto penam os meus
colegas de profissão, ou de
outras profissões, para exercerem plenamente os seus talentos nos lugares onde nasceram.
Claro, não é uma troca simples. Tive de deixar minha
família, meus irmãos, meus
amigos de infância, para viver
um sonho profissional. Mas,
certamente, eu não seria o Nizan se eu não tivesse saído da
Bahia.
Assim como tenho certeza que Marcello Serpa, Fábio
Fernandes, Ale Gama não teriam chegado onde chegaram
se tivessem ficado aonde nasceram.
São Paulo não só recebe as
pessoas, como as recebe de
braços abertos. A Africa e o
Grupo ABC são uma mistura de um monte de “Nizans”
que saíram de todos os pontos
do país para buscar o sucesso
profissional aqui.
E como a concorrência é
muito árdua, vencem os melhores em cada ramo.
São Paulo coroa o talento
sem pedir a certidão de identidade.
Roberto Duailibi veio de
Goiás; Mauro Salles, de Pernambuco; e essa moçadinha
que está renovando a propaganda brasileira também vem
de toda parte do país. Aqui, os
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melhores se juntam com os
melhores.
Como eu sou hipocondríaco, eu vivo no Hospital Sírio-Libanês e adoro perguntar
aos médicos que me atendem
de onde eles são. São de todos
os lugares do país, de tudo
quanto é parte do Brasil.
Essa diversidade e excelência fazem São Paulo ser São
Paulo. Ser melhor aqui significa que você é o melhor no
país. Claro que há um monte
de exceção. Toda generalização é burra.
Certamente há setores em
que áreas de excelência não
estão aqui, mas, em boa parte
dos casos, os centros de excelência do Brasil estão em São
Paulo.
Gosto também dos valores
de São Paulo. Caetano disse
que São Paulo não olha para
quem sobe ou desce a rampa.
É uma cidade de iniciativa privada, que não é chapa branca.
É a cidade da startup. É a
cidade cujo imigrante chegou com uma mão na frente e
outra atrás e começou tudo a
partir de uma barraca de fruta no Mercado Central ou em
uma lojica na Rua 25 de Março.
E a partir daí fez um império. Esse ethos de amor ao trabalho, de trabalho duro, faz
de São Paulo a capital da iniciativa privada do país.
E ela permitiu que eu trouxesse comigo o meu talento e
deu pista para que eu trouxesse o meu sonho.
Sonho de ser um redator
premiado. Sonho de ser diretor de criação conhecido
mundialmente. Sonho de ter
a própria empresa e fazer dela
uma das empresas mais importantes e criativas do mundo: a DM9.
São Paulo deu a mim e a
Guga Valente não só a chance de sonhar grande, mas,
principalmente, de realizar

“São Paulo não Só
recebe aS PeSSoaS,
como aS recebe de
braçoS abertoS. a
africa e o GruPo
abc São uma
miStura de um
monte de ‘nizanS’,
que Saíram de
todoS oS PontoS
do PaíS”

grande. E não paramos por aí.
Continuamos sonhando.
Sonhamos em construir um
dos maiores grupos de comunicação do mundo: o Grupo
ABC. E fizemos de novo.
Mais uma vez, São Paulo
criou as condições para que
esse sonho grande fosse sonhado.
São Paulo me deu praticamente tudo o que é de mais
importante em minha vida.

Futura Press/Folhapress

Ela me deu meu filho, o palmeirense Antonio Silveira
Guanaes; minha mulher, a
corintiana Maria Donata Meirelles.
São Paulo me apresentou
pessoas que foram os sócios dos meus sonhos. Como
Affonso Serra e Tomás Lorente, que não estão mais aqui,
mas que viverão em meu coração a vida inteira.
Foi em São Paulo que eu

conheci Paulo Queiroz, Alcir
Leite, o baiano Sergio Gordilho, Márcio Santoro, Luiz
Fernando Vieira, Guto Cappio, Eco Moliterno. Enfim, um
monte de companheiros de
sonho e de voo.
Também em São Paulo, conheci concorrentes competentes e ferozes, que me desafiaram e me tiraram da minha
zona de conforto.
Certas horas eu perdi, cer-

tas horas eu ganhei, mas em
todas as horas eu cresci.
Aos 57 anos, São Paulo me
desafia a aprender e a me renovar. A cidade não para e não
me deixa parar. Eu gosto disso, é isso que faz dela uma das
cidades mais interessantes e
de maior energia no mundo.
Tenho muito orgulho de ser
baiano, mas agradeço todos
os dias à grande ideia que tive
de vir para São Paulo.

Sou paulistano, só que, em
vez de ter nascido no hospital,
em uma maternidade, nasci
na rodoviária de São Paulo.
Como tenho certeza que
agora, no aeroporto ou em
uma rodoviária, nascem milhares de novos paulistanos
nesse exato momento em que
escrevo.
Nizan Guanaes é sócio e fundador
do Grupo ABC
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Em junho de 2015, a
Prefeitura de São Paulo
inaugurou a ciclovia da
Av. Paulista. No total,
a cidade tem 347,4
quilômetros de vias

São Paulo tem de tudo para todos
os gostos e é referência para o Brasil
Se a capital paulista fosse um país, estaria entre as 50 maiores
economias do mundo, aponta estudo realizado pela Fecomercio-SP
Mariana Zirondi

D

iversidade cultural? Só São
Paulo tem. Serviços a qualquer hora? Só São Paulo tem.
Comidas de todos os tipos? Só
São Paulo tem. Essas e muitas
outras ofertas da capital paulista fazem com que o Brasil a considere referência de modernidade e qualidade, reforçando a
ideia de que “só São Paulo tem”
tudo para todos.
Se a cidade fosse um país,
ela estaria entre as 50 maiores
economias do mundo. A comparação é feita por um estudo
da Fecomercio-SP, que analisa
o PIB, de R$ 571 bilhões, e a população, estimada em quase 12
milhões de pessoas, segundo o
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IBGE. A capital paulista estaria
posicionada, em um ranking
fictício, na 43ª posição, entre a
Finlândia e a Grécia.
E, como não poderia ser diferente, o potencial consumidor
oferece amplo campo de atuação. O comércio varejista deve
faturar, em 2016, R$ 160 bilhões,
com vendas de R$ 438 milhões
por dia e um pouco mais de R$
5 mil por segundo, isso de acordo com a PCCV (Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista),
elaborada pela federação.
Apesar de os números serem
robustos, o varejo fechou 2.491
vagas na cidade, em que a ocupação formal atingiu 666.264
empregados.
Ainda assim, “São Paulo é a

Nova York da América Latina”.
Esta afirmação é do professor
de ciências sociais e do consumo da ESPM, Fabio Mariano
(ele também analisa o mercado
de consumo na página 50), que
considera a cidade com maior
potencial que Buenos Aires, na
Argentina, e Cidade do México,
no México. “São Paulo é referência, o lugar onde se encontra
de tudo. É antenada e aberta
para receber qualquer tipo de
novidade”.
Essa, no entanto, não é uma
exclusividade. Grandes cidades
espalhadas pelo globo carregam
essas características. Atualmente, São Paulo está contaminada
por uma tendência mundial que
estimula seus moradores a cul-

tivar os espaços públicos e abertos, ressalta Mariano.
Esse novo estilo de vida vem
refletindo na administração
pública, nas iniciativas dos moradores e nos hábitos de consumo. Os interesses dos paulistanos estão mais voltados ao
bem-estar, a explorar a cidade
e a procurar por serviços personalizados e originais.
“As ciclovias são um exemplo disso. Os fechamentos da
Avenida Paulista e do Minhocão nos domingos fazem parte desse movimento. Os food
trucks encontraram seu espaço
trazendo serviços comuns com
novas experiências”, pontua
Mariano.
A Virada Cultural e a Virada

A Heineken organiza a festa Up on
The roof, com edições especiais em
terraços tradicionais da cidade, como
o Edifício Martinelli, na região central

BTNK está localizado em um vagão de 1922, nos trilhos da Mooca

A Rua 25 de Março é o maior centro comercial da América Latina

Sustentável seguem essa linha
e são organizadas pela Prefeitura. Outra observação feita pelo
professor é o crescimento do
Carnaval de rua em São Paulo,
antes pouco frequentado. Na
periferia, os saraus de poesia e
música reúnem as comunidades em espaços públicos e praças da cidade.
“A diversidade faz o paulistano comprar. O espaço fechado
não vai roubar o espaço aberto, mas a tendência está para
o crescimento das lojas de rua.
Ao fechar a circulação de carros
pelas vias, por exemplo, não
existe prejuízo para o comér-

em uma releitura inspirada na
geração beat.
A Heineken também se apegou aos espaços abertos e misturou música, drinks e vistas de
tirar o fôlego. O Up on The Roof
tem curtas temporadas e já levou convidados aos terraços de
prédios históricos, como Edifício Planalto, Edifício Martinelli
e, neste ano, para o Mirante do
Vale.
Para quem procura ambientes tradicionais de varejo, a 25
de Março é um espaço de vendas que abastece todo o Brasil
com produtos nacionais e importados. A popularidade está,

cio, pois aumenta a circulação
de pessoas”, explica Mariano.
Ao procurar por opções inusitadas que seguem esse conceito, o paulistano pode encontrar
o BTNK, que fica dentro de um
vagão de trem nos trilhos da
Mooca. O projeto, idealizado
por Marco Assub, Mariana Bastos e Ian Haudenschild, duraria apenas três meses, mas se
transformou em seis, e vai encerrar sua temporada em maio
de 2016.
O nome, que vem dos “beatniks” de São Francisco, e é uma
experiência envolvendo gastronomia, storytelling e música,

sem dúvidas, na oferta de artigos de baixo custo, muitas vezes vindos da China e do mercado informal.
Analisando esse e outros pontos de vendas, como a região do
Brás, que concentra a indústria
de moda, e da Santa Ifigênia, o
‘paraíso dos eletrônicos’, Mariano avalia que a ilegalidade
no comércio não é exclusividade de São Paulo. “Isso ocorre
em todas as grandes cidades. A
comercialização movimenta a
economia, mas é uma questão
ética. O estado pode deixar de
receber e o consumidor não está
protegido”, analisa Mariano.
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Contos da Rua, da Leo Burnett para a Fiat, é exemplo de case nascido em São Paulo com o objetivo de agregar valor para a marca

Pluralidade contribui para produção
publicitária e cultural na cidade
Apesar da evolução neste cenário, o desafio - e tendência - perante
mercados internacionais é produzir branded content relevante
BÁRBARA BARBOSA

C

om a maior parte das grandes agências, produtoras e
anunciantes sediada em São
Paulo, não era de se estranhar
que a cidade fosse um polo de
produção criativa - de publicidade e entretenimento. Ainda
há um longo caminho a ser feito para alcançar outros grandes
centros, como Estados Unidos
e Europa, mas a cena paulistana vem sendo responsável por
conteúdos que apontam para
um diálogo mais próximo com
o consumidor. “O foco e grande
desafio hoje é como capturar
a atenção e o tempo da audiência. A audiência consome
um conteúdo porque lhe interessou. Não porque pertence a
uma marca”, destaca Patrícia
Weiss, fundadora do Branded
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Content Marketing Association
(BCMA) South America.
Apesar dos desafios, a cidade
tem na pluralidade um terreno
fértil para produzir conteúdo.
“Encontramos (em São Paulo)
um ambiente muito favorável
com as agências, as produtoras
de vídeo, de áudio e todo mundo pensando criativamente em
conteúdo. Acredito que São Paulo acaba tendo uma certa vantagem frente a outros centros do
país por conta do seu dinamismo
e da sua criatividade, obviamente. Além disso, acaba reunindo
pessoas de diferentes lugares do
Brasil e do mundo, se assemelhando a outros grandes centros
cosmopolitas como Nova York,
Tóquio e Londres. São Paulo reúne cinco continentes em uma
mesma calçada”, reforça Jair
Oliveira, sócio da S de Samba.

“O fOcO e grande
desafiO hOje é
cOmO capturar a
atençãO e O tempO
da audiência. a
audiência cOnsOme
um cOnteúdO
pOrque lhe
interessOu. nãO
pOrque pertence a
uma marca”

Para Patrícia, a cidade de fato
já percorre um caminho evolutivo, mas é necessária atenção especial para o branded content e
para a intersecção entre entretenimento e marketing. “A maior
parte do conteúdo produzido
pelas marcas aqui, com destaque para São Paulo, onde está
a maior concentração de clientes e volume de investimento,
ainda é um long form video ad
(propaganda de longa duração
distribuída na internet), ou um
conteúdo criado com o mindset tradicional de propaganda,
onde a marca fala dela mesma e
se vende como marca ou produto. Conteúdo e entretenimento
não são formas de venda e persuasão, mas estão sendo vistos
desta maneira, como uma oportunidade. São territórios não
comerciais onde a audiência se

encontra desarmada. Por isso,
é crucial que as marcas atuem
com o máximo de respeito, ética
e consciência quando a intersecção do marketing com o entretenimento acontece”.
Como exemplo, a especialista
destaca algumas narrativas de
marcas que foram produzidas
a partir de São Paulo e ganharam não apenas outras cidades
do país, mas também do mundo, entre elas o case Speaking
Exchange, da FCB Brasil e Hungry Man para o CNA; o curta-metragem Pai, criado e produzido pelo coletivo ASAS.br.com
para o Itaú; Contos da Rua, da
Leo Burnett Taylor Made para
a Fiat; Despedida da Kombi, da
Almap/BBDO e Inkuba para a
Volkswagen; e a série de curtas Marias - Elas Não Vão Com
as Outras”, criados pela Ogilvy,
VML e Edelman, com produção
da Paranoid, para a marca de
absorventes Intimus, com exibição nos canais da rede Telecine. “Iniciativas originais, autênticas e relevantes, que criaram
valor materializando o encontro
do propósito da marca com o
insight humano”, ressalta Patrícia. Na opinião de Nelson Enohata, diretor de criação e arte
e atendimento estratégico da
produtora Oficina TV, o cenário
da comunicação como um todo
teve avanço nos últimos anos
em São Paulo, mas anunciantes
ainda precisam se adaptar ao
novo cenário. “Vejo que ainda
há muito o que avançar, principalmente do lado das marcas.
Entendo que elas tenham um
conjunto de polices e guides a
serem seguidos, mas, na cadeia
do audiovisual, identifico que
as produtoras, com seus autores, roteiristas, criativos e diretores, querem sempre ousar. E
as marcas ainda seguram isso”,
explica.
Enohata também ressalta o
valor estratégico do branded conent e aponta a disciplina como
tendência a ser explorada na cidade. “Ainda acho que falta acertarmos na equação ‘qualidade x
audiência’, o que os argentinos
fazem com mais domínio, o branded content bem feito – aquele
em que a marca está elegantemente inserida no contexto. Essa
é uma discussão que envolve o
marketing da empresa, a agência, a produtora, o veículo e tem
ganhado força nos últimos meses - até o Senac São Paulo abriu
um curso de pós com esse tema”,
relembra. “Para mim, o próximo

Marias - Elas Não Vão Com as Outras, produção feita para a marca de absorventes Intimus, veiculada na rede Telecine

Desdobramento do projeto #INQUIETAÇÕES_SP, da Academia de Filmes, foi às ruas e perguntou “Quem é você por São Paulo?”

passo é o branded explorar a ficção pelo drama”, aposta.
multicultural
Na visão de Pedro Bueno,
produtor-executivo da Shinjitsu
Filmes, uma das características
de São Paulo que torna a cidade
referência em produção de conteúdo, em diferentes formatos,
é “a capacidade de absorção de
profissionais de outras localidades, tanto do Brasil como de
fora do país”, o que incrementa
aspectos culturais e regionais.
“Esse potencial receptivo é uma
característica inerente às grandes metrópoles, acredito que
parte de São Paulo ser o que é
seja fruto dessa multiplicidade
cultural, o que traduz e influencia diretamente no jeito das

nossas produções, consequentemente nos nossos filmes”, diz.
“Esse cenário acaba sendo
propício para o surgimento de
tendências e novidades, e o resultado é uma produção de conteúdo mais ousado e fora dos
padrões da publicidade”, concorda Felipe Vassão, maestro e
sócio da Loud.
No campo das produções culturais, a Academia de Filmes
é autora do projeto transmídia
#INQUIETAÇÕES_SP, que, por
meio de concurso na internet,
selecionou e reuniu histórias
sobre a cidade, que serão transformadas em curtas e, quando
unidas, resultarão em um longa. “No concurso, pedimos uma
ideia e não um argumento. E
muito menos um roteiro. É uma

sinopse de um conto. Agora vamos contratar profissionais para
que a gente possa seguir com o
projeto”, explica Paulo Roberto
Schmidt, fundador da Academia
de Filmes.
Como desdobramento do #INQUIETAÇÕES_SP, para celebrar os
462 anos de São Paulo foram produzidos dois curtas documentais
com depoimentos de pessoas vivendo na cidade. Os personagens
do projeto foram abordados no
fim do ano passado, aleatoriamente, na Avenida Paulista e no
Centro, para responder à pergunta “Quem é você por São Paulo?”.
A coleta de depoimentos resultou em dois curtas documentais
para serem exibidos em espaço
paulistanos durante as comemorações pelo aniversário.
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O paraíso dos negócios,
do turismo, do esporte, do lazer...

São Paulo recebe anualmente cerca de 15 milhões de visitantes,
número que já supera o de habitantes, que é 11,9 milhões
Vinícius noVaes

S

ão Paulo está para o mundo
dos negócios, talvez, como
o Rio de Janeiro está para o do
turismo. Não é de hoje que a capital paulista está no centro do
turismo de negócios da América Latina. A cidade recebe anualmente cerca de 15 milhões de
visitantes, número que supera
o de habitantes – 11,9 milhões –
e movimenta um setor em mais
de 60 segmentos. Números do
Observatório do Turismo apontam que o ISS (Imposto Sobre
Serviços) em atividades turísticas teve o valor de R$ 270,7
milhões em 2014.
Toni Sando, presidente-executivo do São Paulo Convention
& Visitros Bureau, afirmou que

58 25 de janeiro de 2016 - jornal propmark

São Paulo é um polo absoluto
de negócios na América Latina.
“A cidade possui grandes equipamentos para realizar eventos
em geral, com uma hotelaria de
ponta que oferece mais de 40
mil apartamentos, restaurantes
com gastronomia de diferentes
regiões e nacionalidades, 34
mil táxis, 15 mil ônibus urbanos
e mais”, diz. “A união de todos
esses fatores, mesclando o potencial da capital com negócios
e com sua capacidade de realizar encontros, torna São Paulo
um dos principais destinos do
Brasil e do mundo”, completa.
Dentre os principais eventos
que a cidade sedia durante o
ano estão a Fórmula 1, a Parada do Orgulho LGBT, a Marcha
para Jesus, a Virada Cultural e

“são paulo
oferece
mais de 40 mil
apartamentos
de hotéis,
34 mil táxis,
15 mil ônibus
urbanos”

o Salão do Automóvel. Eventos
como esses reúnem mais de 10
milhões de pessoas por ano.
“Mas vale ressaltar que mais de
70% do turismo em São Paulo é
composto por negócios e eventos. Nesse quesito, se destacam
feiras, congressos, simpósios
etc.”, diz Sando. De acordo com
a SPTuris, empresa ligada à
Prefeitura de São Paulo, já são
67 eventos confirmados e mais
centenas em negociação para
este ano.
Segundo dados da pesquisa
O Impacto Econômico e Social
das Feiras de Negócios em São
Paulo, da Ubrafe (União Brasileira de Promotores de Feiras),
somente com a cadeia produtiva do setor de feiras e negócios,
os valores envolvidos nas ativi-

Fotos: Divulgação

Parada do Orgulho
LGBT que, no ano
passado, reuniu 2
milhões de pessoas,
segundo a organização

Desfile da escola de samba Mocidade, no Sambódromo do Anhembi: grupo especial vai desfilar nos dias 5 e 6 de fevereiro

dades referentes aos bens e serviços são em torno de R$ 16,3
bilhões anuais. “O que cada
feira gera é muito relativo à atividade em questão. Uma feira
de franquia, por exemplo, pode
movimentar R$ 500 milhões
em uma edição”, afirma Sando.
EspOrTE
Alguns eventos contribuem,
de certa forma, para o turismo
de São Paulo. A Copa do Mundo, que teve a abertura na Arena Corinthians, em Itaquera, é
um exemplo. Segundo estimativas da Prefeitura de São Paulo, foi movimentado R$ 1 bilhão
com o mundial apenas na capital paulista. “O principal legado
que fica é a imagem de São Paulo, que encantou os mais de 500
mil turistas que compareceram
no período da competição. A
cidade, com mais de 220 mil visitantes estrangeiros, mostrou
que tem muito potencial para
o turismo de lazer e entretenimento”, destaca.
A Olimpíada, considerado o
maior evento esportivo do mundo, começa em agosto, no Rio de
Janeiro. Mas São Paulo receberá

O Salão do Automóvel é outro evento responsável por aquecer o turismo da capital paulista: evento será realizado em novembro

alguns jogos de futebol, que serão realizados na arena do Corinthians. Segundo Toni Sando,
mais de 300 mil turistas estão
sendo aguardados para o evento.
“Com algumas partidas de
futebol sendo realizadas na capital, há o desejo dos turistas
estrangeiros de voltar à cidade
após conhecê-la em 2014. São
esperados cerca de 350 mil turistas estrangeiros no Brasil e
milhares profissionais de mídia que virão cobrir os jogos.
Os olhos do mundo estarão direcionados ao Brasil e todos os
destinos devem aproveitar essa
oportunidade”, afirma.
Fabio Burg, CEO do Grupo
Rái, também aposta nos benefí-

cios da Olimpíada em São Paulo. “O principal aeroporto do
país está localizado na cidade
de São Paulo e teremos muitas
pessoas chegando de diversas
partes do Brasil e do mundo.
Elas, certamente, vão passar
por aqui antes de ir ao Rio de Janeiro para acompanhar a Olimpíada”, afirma.
crisE
A Tudo, empresa do Grupo
ABC, é um exemplo da efervescência do mercado de eventos
de São Paulo. Dos 120 eventos
que a agência realiza por ano,
50% são realizados na capital
paulista. Iron Neto, sócio e diretor da Tudo, explica que isso

se deve a um melhor custo-benefício que a cidade oferece.
“Quando falamos de clientes
que estão com sede em outras
cidades, São Paulo continua
sendo a mais requisitada. Por
vários motivos: opções de hospedagem, aeroporto com mais
horários de voos e a questão
da agenda dos executivos, que
aproveitam o tempo para cumprir outros compromissos”.
Por outro lado, Neto ponderou e disse que o mercado de
eventos está passando por uma
crise que, segundo ele, vem
afetando o setor há cinco anos.
“O motivo é a falta de patrocínios. Vimos grandes players diminuindo aos poucos”.
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Em ação da Africa para Itaú, as bicicletas do projeto Bike Sampa, uma parceria da Prefeitura com o banco, receberam flores e cartões para comemorar o aniversário da cidade

Grandiosidade e inovação são as
características da mídia na cidade
Mídia da capital paulista recebe 24% dos investimentos totais em
publicidade do país; crescimento registrado na região foi de 33%
Cristiane Marsola

“T

udo é superlativo em
São Paulo”. Assim João
Oliver, professor de publicidade e propaganda da ESPM/SP,
refere-se ao destacar os diferenciais da mídia na maior cidade do país. “Quando algo se
destaca aqui, se destaca muito.
É só ver o quanto o mercado todo sentiu a Lei Cidade Limpa”,
explica o professor, ao se referir à lei que restringiu a mídia
exterior em São Paulo em 2007.
O retorno do out of home foi
uma das maiores mudanças na
mídia da cidade recentemente
e isso influenciou todo o país.
“O mobiliário urbano só ga-
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nhou corpo quando voltou a
São Paulo”, diz Daniel Chalfon,
presidente do Grupo de Mídia e
sócio e VP de mídia da LDC. “A
volta do mobiliário urbano à cidade de São Paulo representou
também o crescimento da mídia out of home em todo o país.
Os anunciantes perceberam
essa melhora e ampliaram seus
investimentos na mídia OOH,
que teve crescimento médio de
40% nos últimos quatro anos.
Nos próximos anos, o segmento
de OOH deverá dobrar sua participação, atingindo o patamar
que tem em outros países do
mundo, que é de cerca de 10%
do total de bolo publicitário”,
afirma Violeta Noya, presidente

da Otima, empresa que detém
a concessão dos abrigos de ônibus na cidade.
Essa influência de São Paulo no restante do país tem um
motivo. Na cidade são quase
12 milhões de habitantes, isso
sem contar as pessoas que diariamente a visitam para cumprir diversos compromissos.
“Naturalmente, como a cidade
é maior em volume financeiro, também é aqui que surgem
mais opções de mídia e novidades”, fala Chalfon.
De acordo com o Kantar Ibope Media, a cidade é o maior
mercado publicitário em volume de investimentos do Brasil,
considerando-se as 41 praças

monitoradas pela empresa. “Os
investimentos em publicidade
na capital paulista cresceram
33%, passando de aproximadamente de R$ 23 bilhões no acumulado de 2010 para mais de
R$ 30 bilhões em 2014”, afirma
Rita Romero, diretora de monitor da Kantar Ibope Media.
No primeiro semestre de
2015, os investimentos nos veículos da cidade representaram
24% do que é aplicado no total,
movimentando mais de R$ 14
bilhões no período. Em 2010 os
investimentos eram em torno de
R$ 10 bilhões, ou seja, em cinco
anos, houve um crescimento de
35% nos gastos em mídia na primeira metade do ano.

Mantendo a tendência do
que ocorre em outras praças, a
TV aberta é o principal destino
da verba de mídia para São Paulo, absorvendo 58% do total.
Em seguida vem o jornal, com
31%, e o rádio, com 9%. “Assim
como no Brasil de maneira geral, o meio com maior volume
de investimentos publicitários
é a TV aberta. Um fato interessante que podemos mencionar
sobre São Paulo é o crescimento do cinema nos últimos anos.
De 2010 a 2014, o meio apresentou uma alta de 64% em investimentos publicitários, em parte impulsionada por comerciais
mais adequados ao meio”, conta Rita.
O rádio é um meio com grande importância local. “Nós
ficamos duas, três horas no
trânsito, consumindo rádio”,
lembra Oliver. Um dos exemplos citados pelo professor para
demonstrar a grandiosidade de
São Paulo foi justamente o relançamento da 89 FM – a Rádio
Rock, no fim de 2012, depois de
seis anos fora no ar. “Em menos de um mês, a rádio já tinha
mais de 300 mil likes na sua página no Facebook”, diz.
A influência da cidade, por
sua importância financeira,
pode ser verificada nos diversos meios de comunicação.
“Rádio, provavelmente, deve
ser 80% local, mas a tendência
é ditada por São Paulo”, fala
Chalfon.
Além de ser superlativa, a cidade também é inovadora. “Se
o paulista não é o primeiro, é o
segundo”, diz o Oliver. De acordo com Adrian Ferguson, VP
de mídia da DM9DDB, como o
mercado criativo está concentrado aqui, é mais fácil ter cases
diferenciados. “Fizemos um pi-

O meio cinema foi um dos que mais cresceram; de 2010 a 2014, houve alta de 64%

loto para a Band News em que
usamos um polígrafo para avaliar se o entrevistado está mais
ou menos estressado. O pessoal
da rádio adorou”, conta.
A inovação também se dá
com a criação de novos meios.
O Itaú, por exemplo, usa bicicletas como mídia. “No ano
passado, para celebrar o aniversário de São Paulo, as bicicletas
do Bike Sampa, projeto apoiado
pelo banco, amanheceram floridas. Nas cestas das 2 mil laranjinhas foram colocados buquês
de flores brancas e um cartão.
Foi um projeto eficaz, funcional e para todos, ou seja, um
presente de verdade para toda
a população da cidade”, conta
Francisco Custodio, diretor-geral de mídia da Africa, agência
responsável pela ação.
A concentração do mercado
na cidade acaba trazendo para
São Paulo muitas atenções. “Os
anunciantes buscam escala e
isso acontece quando adiciona
São Paulo no plano de mídia”,

O lançamento do Guaraná Black teve ação inovadora nos relógios, criada pela DM9

diz Chalfon. “São Paulo é a
sexta cidade mais populosa do
mundo e o principal centro financeiro e corporativo do país.
Das cidades brasileiras, é a mais
influente do cenário global. Ao
longo dos seus 462 anos de história, foi cuidadosamente moldada por múltiplas nacionalidades. Em mais de 1.500 km2 de
área, a maior do Hemisfério Sul,
existem em torno de 8 mil faces
de mobiliário urbano e mais de
6 milhões de domicílios com
TV. A grandeza e a diversidade
paulistana podem ser descritas
de muitas outras maneiras. Por
consequência, as mesmas características a tornam única sob
o aspecto de mídia. A complexidade em desenvolver soluções de comunicação eficazes
e relevantes (e com escala) aos
mais diversos tipos de público de São Paulo, em diferentes
momentos do seu dia, é uma
tarefa nada fácil e se intensifica dia após dia. Por outro lado,
nenhuma outra cidade no país

oferece aos anunciantes tantas
oportunidades de contato e relacionamento com seus consumidores”, declara Rodrigo
Famelli, diretor-geral de mídia
da Africa.
Por essas características, São
Paulo acaba atraindo grandes
talentos para cá. “As principais
agências e anunciantes estão
aqui. Isso atrai os gênios. Traz
o diferente para cá”, fala Oliver.
A alteração nas regras da
mídia exterior trouxe grandes
mudanças à cidade. “Esse projeto vai muito além da entrega
de um novo mobiliário urbano.
Ele representa uma profunda
transformação na forma como
a arquitetura e a publicidade interagem entre si, com a cidade
e com as pessoas. Sem contar o
impacto positivo no maior conforto e segurança dos passageiros”, conta Violeta.
Quase uma década depois da
Lei Cidade Limpa, o mercado
vê a mudança como positiva.
“Os abrigos de ônibus e os relógios voltaram com nova roupagem, fazendo parte do cotidiano, sem poluir”, fala Oliver.
Com a padronização e a organização da mídia exterior, São
Paulo saiu ganhando. “O ambiente era hostil, um painel em
cima do outro. Agora existe um
planejamento”, opina Ferguson. “O mais interessante é ter
permitido que São Paulo se tornasse um hub de ações inovadoras”, completa Ferguson. O
mídia da DM9 cita como exemplo o case de Guaraná Antactica
Black, lançado com a campanha Se Joga no Escuro, assinada
pela DM9DDB. “Um dispositivo
ligava relógios ao Twitter e à
medida que o público tuitava a
imagem ia sendo desvendada”,
cita Ferguson.

A Otima faz parceria com anunciantes para levar experiências diferenciadas a usuários
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Mais que potência econômica, um
grande laboratório de criatividade
Maior centro financeiro da América Latina, São Paulo atrai talentos
de todos os cantos e inspira a arte nos escritórios e nas ruas
Rafael Vazquez

C

onhecida
internacionalmente como um dos maiores centros financeiros da
América Latina e do mundo,
São Paulo é muito mais do que
cifras econômicas, reuniões de
negócios e carros engarrafados.
A cidade é um polo de atração
para gente criativa de todos os
lugares do Brasil e do mundo.
No entanto, a responsabilidade de representar 10% do PIB
nacional faz com que até mesmo a criatividade seja medida,
de alguma forma, por números.
Um estudo recente realizado
pela Prefeitura revela que a
chamada economia criativa,
que reúne áreas como design,
cultura, tecnologia e artes,
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movimenta aproximadamente
R$ 40 bilhões por ano, o equivalente a 10% do PIB do maior
município do país.
Considerando
apenas
o
universo das agências de publicidade, um levantamento
do Sinapro-SP (Sindicato das
Agências de Propaganda do Estado de São Paulo) revela que
pelo menos 69% de uma receita
bruta projetada em mais de R$
6 bilhões está concentrada em
São Paulo.
Tamanha força econômica,
naturalmente, atrai as melhores mentes. Assim como em
qualquer setor, os escritórios
publicitários da cidade estão
recheados de talentos de diversos cantos do Brasil. Apenas
para citar os maiores exemplos,

o baiano Nizan Guanaes e o carioca Marcello Serpa, grandes
referências do mercado publicitário mundial, em momentos
determinantes tiveram de se
mudar para São Paulo para se
tornarem os grandes nomes que
são hoje. Nizan, na DPZ e posteriormente na DM9DDB e Grupo
ABC; e Serpa, na AlmapBBDO.
E, para não ficar parecendo que
as grandes mentes precisam ser
importadas, o paulistano Washington Olivetto desenvolveu
sua criatividade no dia a dia da
metrópole.
“São Paulo tem um poder de
atração enorme porque é um
hub para o mundo. Nenhuma
outra cidade do país tem essa
marca de maneira tão forte. Por
isso, os grandes talentos estão

na capital paulista. Os protagonistas querem estar onde as
coisas acontecem, onde está o
mel”, comenta Victor Megido,
diretor-geral do IED Brasil (Instituto Europeo di Design).
Acostumado a lidar com jovens que buscam se especializar em cursos do IED que estão
dentro do conceito de economia criativa, Megido destaca a
diversidade cultural como um
dos motivos que fazem de São
Paulo um laboratório de ideias
e criatividade. “É uma cidade
de contrastes. Você encontra
um pouco de Milão, Nova York,
Shangai e até um pedaço do
Japão, tudo no mesmo lugar”,
diz. “E, ao contrário dos Estados Unidos, em que há bairros
quase sempre separados por

Grafite no Túnel José Roberto
Melhem, próximo à Rebouças,
que acabou sendo apagado
pelas autoridades locais e
gerou polêmica na cidade

Obra feita para a Copa de 2014, na estação Patriarca do metrô

Fotos: Divulgação

nacionalidades, raças ou religião, em São Paulo tudo se mistura. É um ambiente propício
para a criatividade em suas diversas formas”, complementa.
arte nas ruas
Uma das correntes criativas
que mais se destacam em São
Paulo é o grafitismo. Com características extremamente urbanas, a cidade começou a ganhar obras de arte espontâneas,
pintadas em muros de imóveis
públicos, privados e até mesmo
abandonados.
Entre os grafiteiros mais
aclamados do mundo na atualidade, por exemplo, estão “Os
Gemeos”, dupla paulistana formada pelos irmãos Gustavo e
Otávio Pandolfo, que se destacaram com artes nos muros do
Cambuci, bairro na zona central
de São Paulo, e hoje são requisitados para grafitar em diversas
cidades do planeta, desde Nova
York e Boston, nos Estados Unidos, a Naestved, na Dinamarca,
e Minsk, na Bielorrússia.
“O grafitismo é um elemento que diferencia São Paulo das
outras cidades”, resume Megido, do IED.

Arte pintada pela dupla
de artistas paulistanos
“Os Gemeos”
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Os copresidentes da DM9DDB
Alcir Gomes Leite (à esq.) e Paulo Queiroz (de gravata) abriram
as portas da agência, em São
Paulo, na semana passada, para
receber o Creative Council da
DDB Latina. O grupo liderado
por Juan Carlos Ortiz (quinto
da esq. para dir.), presidente da
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rede na região, tinha profissionais das agências de Nova York,
Colômbia, Espanha, Canadá e
México, entre outros. É a primeira vez que o encontro é realizado no Brasil. Ele ocorre duas
vezes por ano e tem como objetivo avaliar o trabalho criativo
das agências presentes.

A Peralta acaba de contratar Luciana Schwartz como
VP de mídia e negócios. A profissional, que já trabalhou em
agências como Neogama, Y&R
e Wunderman, vai atender
clientes como BelVita (Mondelez), Universidade Anhembi
Morumbi, Air Wick (Reckitt

Benckiser), Laureate (Business School São Paulo), Costa
do Sauípe e Eudora (O Boticário), para quem a agência
vem desenvolvendo projetos
desde o ano passado. A equipe ainda ganha o reforço da
supervisora-sênior de mídia
Camila Cerniauskas.

sul online
Divulgação

Catarinense
Raffcom é
certificada

Júnior Beltrão : “A agência
está preparada para
atender qualquer cliente”

R

econhecida por sua criatividade, inovação e performance, a Raffcom Full Service,
agência digital de Brusque (SC), recebeu o selo do Google Analytics Certified Partners,
programa mundial do Google que certifica empresas que possuem excelência na execução
dos processos de web analytics. É a única de Santa Catarina. Em todo o Brasil, apenas dez
organizações possuem o selo. “A certificação é o ápice. O Google aprova empresas que têm
total domínio da ferramenta. A certificação mostra como a agência está preparada para
atender a qualquer cliente e usar os dados de forma inteligente, transformando em novos
negócios”, diz o diretor de operações, Júnior Beltrão. Com a certificação, além de conseguir acesso antecipado a recursos e soluções do Google, a Raffcom terá vários outros benefícios. A catarinense será indicada para clientes mundiais de grande porte que utilizam
a versão premium da ferramenta. Também receberá convites especiais para eventos internacionais, fazer palestras em eventos nos Estados Unidos e participar de reuniões com
times de engenharia e negócios.

Resultado
Com quase 30 anos de atuação, a Marprom, uma das mais tradicionais agências
de marketing promocional do RS, segue no
processo de profissionalização da gestão.
Juliana Kampff, que está na empresa desde
2010, ampliou suas funções e assumiu a gerência-geral da agência. “Vai ser um grande
desafio iniciar novo processo justamente
num ano difícil. Vamos focar no resultado
porque vai ter muita demanda com pouca
verba”, diz Juliana.
CoopeRativa
A DeBrito Sul criou a primeira campanha institucional nacional para Unicred do
Brasil. O atleta Cesar Cielo, que é cliente da
Unicred desde 2006, foi escolhido como
garoto-propaganda. Sob o conceito A cooperação faz você chegar lá, a campanha será
replicada em todas as filiais. De acordo com
Cristiano Fragoso, diretor de planejamento
criativo da agência, trazer um usuário real da marca para a sua divulgação dá ainda
mais força ao conceito. “O desafio foi traduzir o sucesso de um atleta de esporte individual em uma mensagem de cooperação.
Porém, o que conseguimos demonstrar em
nosso storytelling é que ninguém vence

sozinho”, conta Cristiano. Para demonstrar
no comercial, de 30 segundos, o tema cooperativismo, os familiares, treinadores,
nutricionistas e equipe de apoio aparecem
nadando na piscina junto com Cielo.
pRopRietáRio
Como não é mais patrocinadora do Planeta Atlântida, a Pepsi investiu em um
evento proprietário no verão do litoral
gaúcho. O RS é um dos principais mercados da marca no Brasil. Na praia de Atlântida uma série de atrações e atividades foram realizadas no Pepsi Twist Land, para
alinhar com o lançamento da nova identidade visual da marca e da nova campanha. Com entrada franca, a marca trouxe,
diretamente de Nova York, o espetáculo
Fuerza Bruta para nove apresentações.
Também teve maquiagem corporal, live
painting e artistas plásticos realizando
esculturas em latas, bailarinos e atores
interagindo com o público, além de uma
vasta programação musical e intervenções artísticas. “Nossa ambição era dar
um twist na mesmice e sair do simples
senso comum”, disse Daniel Silber, gerente de marketing da marca no Brasil e
responsável pelo projeto.

Ana Paula Jung
propsul@uol.com.br
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Rio 2016

A Panasonic, uma das patrocinadoras dos Jogos
Olímpicos Rio 2016, leva os atletas a vestirem a camisa da marca no filme Iguais. A peça é estrelada
pelas jogadoras de vôlei de praia Juliana e Maria Elisa e pelo nadador Felipe França. A campanha contempla três filmes, exibidos em TV paga e internet, e
patrocínio ao programa SportsCenter, da ESPN.

ArtplAn
Panasonic
Título: Iguais; produto: Olimpíadas; criação: Marcos Abrucio, Pablo Fernandez e Bruno Salgueiro;
produção de filme: BossaNovaFilms; direção de
cena: Willy Biondani e Chico Gomes; produtora de
Som: Punch; aprovação do cliente: Renata Assis e
Heloisa Rezende

Azedos

Os limões falantes de Pepsi Twist estão de volta
no comercial Expressões, criado pela AlmapBBDO
e com produção da BossaNovaFilms. A dupla de
frutas, desta vez, questiona o politicamente correto. A campanha, que além do filme tem peças
de mídia exterior, divulga a nova identidade visual do produto e o novo conceito: Se o mundo tá
chato, dê um twist.

AlmApBBDO
amBev
Título: Expressões; produto: Pepsi Twist; criação:
Daniel Oksenberg e André Sallowicz; produtora
de filme: BossaNovaFilms; direção de cena: Fábio Soares e Thiago Eva; produtora de áudio: Cabaret; aprovação do cliente: Diogo Dias, Juliana
Grinberg e Daniel Silber

Rock‘n’Roll

Depois do sucesso da primeira edição do projeto Your Tour
da Budweiser, que foi realizado no ano passado e levou consumidores a mais de 30 shows, a marca repete a promoção
com uma edição dedicada exclusivamente ao rock. A Africa
assina a campanha de divulgação do projeto. Além do filme
para internet, a agência criou uma série de pôsteres personalizados que estão disponíveis para ser compartilhados
nas redes sociais e baixados para emoldurar.

AFricA
Budweiser
Título: Your Tour Rock; produto: Budweiser; redação: Nicolas Ferrario e Leonardo Marçal; redação digital: Thais Lapastini; direção de
arte: Matias Menendez, Tomaz Saavedra e Rafael Ribeiro; produtora
de filme: Landia e Movie&Art; direção de cena: Robert Lauro; produtora de som: Big Foote; aprovação no cliente: Paula Lindenberg,
João Chueiri, Daniel Feitoza e Lucas Oliveira
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Acidente

O que se passa na cabeça de um motociclista, durante um
acidente, naqueles segundos entre o momento em que ele
é jogado para fora da moto até atingir o chão? O filme Fly
Boy, assinado pela Master Comunicação para a Seguradora
Líder - DPVAT, mostra que é a preocupação com o pagamento do seguro obrigatório DPVAT. Ao lembrar que pagou
o jovem fica tranquilo. A peça tem o objetivo de lembrar a
população de pagar o tributo, que assegura acidentados
no trânsito, e usa um jovem motociclista como personagem por ser o público que mais se involve em acidentes. A
campanha tem veiculação em TV aberta e fechada de dez
estados: Pará, Rondônia, Roraima, Amazonas, Maranhão,
Piauí, Ceará, Paraíba, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

mAster cOmunicAçãO
seguradora Líder - dPvaT
Título: Fly Boy; produto: seguro DPVAT; diretor de criação: Felippe Motta; criação: Rafael Guth e Lucas Borba; produtora de filme: Abaporu Filmes; diretor de cena: Gunter Sarfert; produtora
de áudio: Jamute

É pique!

A nova/sb é a responsável pela campanha para divulgar a festa de
aniversário da cidade de São Paulo. Além de apresentar as atrações
musicais do fim de semana prolongado, as peças chamam os cidadãos a usar os benefícios, como o bilhete único, a ciclovia e as ruas
abertas para lazer. A campanha conta com ações nas rádios, mídia
indoor, mobiliário urbano e internet.

nOvA/sB
PreFeiTura de são PauLo
Título: Aniversário de São Paulo; criação: Andressa Codatto, Hermes Zambini, Paulo Drokan, Renato Domingos e Victor Jamalaro; produção gráfica: André Silva e Paulo Gonçalves; produtora de imagem: Biruta Filmes; diretor de
cena: Frederico Augusto Dias Calil Farah; produtora de áudio: Trah Lah Lah;
aprovação no cliente: Comissão de Publicidade da Prefeitura

sem dublAgem

O ator Terry Crews se irrita ao perceber que está sendo dublado no
novo filme, criado pela Wieden+Kennedy para Old Spicy, e coloca
o dublador para correr. A peça é uma resposta às críticas dos fãs
que sentiram falta da voz original do ator na visita que ele fez ao
Brasil no ano passado. Crews termina o filme arriscando um texto em português, o que dá um tom hilário à peça. Por favor, volte,
dublador!

wieDen+KenneDy
P&g
Titulo: Terry x Dub; produto: Old Spice; redator: Rafael Melo; diretor de arte:
Erica Harumi e Pedro Sattin; produtora de filme: Delicatessen Filmes; direção de cena: Lemon; aprovação no cliente: Isabel Pimentel, Adriana Mari,
Wesley Murkin e Julia Asakawa
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O diretor Gonzo Llorente, da BossaNovaFilms, durante gravações realizadas em Porto Alegre para o novo comercial da marca OMO, criado pela F.biz: crianças cantando de verdade

CANTANDO PARA OMO
Um dos desafios para a produção de Pequenas Revoluções, novo
comercial da marca OMO, sob cuidados da BossaNovaFilms, foi
encontrar crianças com habilidade para cantar de verdade. O critério foi definido pelo diretor de cena Gonzo Llorente, que fez
questão de captar o som direto, com imperfeições, para avaliar a
personalidade na interpretação dos meninos e meninas selecionados para o elenco. No total foram dez atores mirins no tête-à-tête com as câmeras, além dos figurantes. As filmagens foram
em Porto Alegre, nos dias 8, 9 e 10 de janeiro. “A trilha contagiou
todos os envolvidos a trabalhar com mais liberdade e energia positiva para sua realização”, conta Lorente. A campanha foi criada
pela F.biz.
EASY TAXI ESCOLHE
A Easy Taxi encerrou processo de escolha de agência de publicidade na semana passada. Ela deve anunciar nos próximos dias que
sua conta será atendida pela DM9DDB.
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DUAS EM UMA
Voltaram a circular informações no mercado semana passada
apontando possível fusão de operações da LDC com a Pereira &
O’Dell. Fontes afirmam que o assunto chegou a ser cogitado no ano
passado, mas que teria sido “totalmente colocado de lado”. Fontes
também afirmam que com o Omnicom, o ABC estaria estudando
redução de operações no Brasil.
CARREFOUR AVALIA
Deve sair nos próximos dias o resultado da concorrência do Carrefour. Leo Burnett Tailor Made, atual dona da conta, Mullen
Lowe, Publicis Brasil e Talent Marcel fizeram apresentações na
semana passada, disputando uma verba anual de cerca de R$ 100
milhões. Fontes indicam que o cliente estaria priorizando a melhor proposta de preço. Nas apresentações, o Carrefour mostrou
às agências participantes uma pesquisa de satisfação dos consumidores e ROI com os trabalhos até o momento desenvolvidos
pela Leo Burnett Tailor Made.

Mariana Chaves/Divulgação
Pedro Gomes/Divulgação

Profissionais da OLX, da produtora Consulado e do Creative Shop do Facebook em filmagens de comercial sobre Carnaval

FOLIA DA OLX
A OLX, plataforma de classificados gratuitos online, está com mais
um comercial produzido para veiculação exclusiva no Facebook. É
o segundo filme da marca feito com essa proposta – o primeiro foi
em setembro de 2015. Desta vez, o roteiro conta a história de uma
garota que vende seu par de patins para curtir o Carnaval do Rio de
Janeiro. O trabalho foi feito pela equipe do Creative Shop do Facebook, com produção da Consulado. Roteiro mostra, do fim para o
início, como Priscila, vestida de Cleópatra, conseguiu curtir a folia
carioca. Foi criado um bloco carnavalesco para as filmagens. A OLX
também é atendida pela Ogilvy.
GOOGLE AMPLIA COMBATE
O Google suspendeu 780 milhões de anúncios em sua plataforma
no ano passado, dentro da política da empresa de combate à publicidade ruim. É um aumento de 49% diante das 524 milhões de
mensagens removidas em 2014. O Google está cada vez mais rigoroso no cumprimento de critérios sobre o que pode ser veiculado
online. Entre as principais prioridades está o combate aos sites e
contas de usuários que tentam vender produtos falsificados. Mensagens enganosas prometendo perda milagrosa de peso também
estão na lista das suspensões. A empresa também removeu 12,5
milhões de anúncios referentes a produtos farmacêuticos ou a serviços relacionados à área médica oferecidos sem regulamentação
ou com características duvidosas.
Divulgação

MÍDIA TRADICIONAL
Nos EUA, pesquisa da
RSW revela que 34% dos
anunciantes vão investir
mais em TV e mídia
impressa em 2016
ZBB
Sigla para Zero-Based
Budgeting, estratégia
chega à Unilever,
que se une a nomes
como Coca-Cola e
Mondelez ao exigir que
o marketing justifique,
a cada ano, orçamentos
a partir do zero
UBER
Ele entra no serviço de
entrega de comida com
o app UberEats, que
será lançado até março
em 10 cidades dos EUA
integrando usuários,
motoristas e restaurantes
VALE
Diante da tragédia em
Mariana (MG), ela pode
perder, neste ano, o posto
de maior mineradora do
mundo para a inglesa
Rio Tinto, segundo a
Bloomberg

A VITÓRIA DE MARGÔ
Silvia Prado, produtora-executiva da Conteúdo Diversos,
e o roteirista Paulo Garfunkel
estão em Óbidos (Portugal)
nesta semana participando da
Oficina de Desenho Criativo de
Produção. Eles trabalham no
filme A Felicidade de Margô,
cujo projeto foi vencedor do
Programa CPLP (Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa), com prêmio de € 150
mil. O roteiro, inspirado em fatos reais, conta uma trajetória
de dificuldades e superações
de um transexual. Direção será
de Maurício Eça.

SHELL
Ela lidera, mais uma vez,
o ranking global das 20
empresas mais criticadas
por ONGs feito pela
Sigwatch
NISSAN
Ela perdeu o posto de
maior fabricante de carros
no Reino Unido, com a
produção de 476.589
automóveis em 2015.
Liderança é da Jaguar
Land Rover, com 489.923
unidades, segundo o
jornal The Guardian
Silvia Prado, da Conteúdo Diversos: oficina de criação em Portugal
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O cliente
do ano
Stalimir Vieira

G

anha um doce quem me responder qual
foi o “produto” com maior depreciação
mercadológica em 2015. Você respondeu política? Parabéns! Foi enxovalhada, pisoteada,
sucateada e tantos mais verbetes pejorativos
lhe ocorrerem pode acrescentar. Nada perdeu
tanto valor em tão pouco tempo. Logo, ninguém precisa mais do socorro do marketing
do que a política. Por outro lado, diante de
tamanha crise econômica, diria que nunca o
marketing precisou tanto da política.
Ano de eleição é sempre
oportunidade de fazer um bom
dinheiro extra. Só que o desafio desta vez vai muito além daquele trabalho convencional de
tentar convencer que Fulano é
melhor do que os outros. Difícil
agora vai ser explicar por que,
se Fulano é tão bom, ele está
metido em política. Ou seja, antes de enaltecer Fulano temos
de tirar a política do “volume
morto”.

“Ano

O preço que as empreiteiras, por exemplo,
estão pagando, em termos de danos à imagem, por sua histórica compra de favores,
através do financiamento de campanhas,
equivale ao dos grandes traficantes de armas
e de drogas, por exemplo. Não é pouca coisa.
No entanto, a vida continua e, em termos práticos, os negócios da iniciativa
privada com os governos vão
de eleição continuar contando com a boa
é sempre vontade dos políticos e do seu
poder de influência.

oportunidAde
de fAzer um
bom dinheiro
extrA. só que o
desAfio destA
vez vAi muito
Além dAquele
trAbAlho
convencionAl”

Para isso, pelo menos atendendo às necessidades nacionais, é preciso entender como
foi que chegamos a essa situação e quem são
os principais responsáveis por ela. Sem emocionalidade ideológica que, nesse caso, não
serve para nada. Contribuíram decisivamente
para colocar no rés do chão a percepção sobre
política, sem dúvida, o Executivo, o Legislativo e a oposição.
Executivo e Legislativo, pelas práticas ilícitas sistemáticas, pela conduta errante na economia e pelo costumeiro cinismo nas explicações; oposição, pela prática continuada de
uma guerra de terra arrasada: no objetivo de
destruir o governo, não hesitou em destruir a
política.
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Fosse político, eu estaria bem desanimado.
Por vários motivos. Suponho que esteja complicado arrecadar. Instalou-se a percepção de
que todo e qualquer dinheiro aplicado numa
campanha política é dinheiro suspeito. Em
sua origem, em seu objetivo ou em ambos.

O toma lá dá cá, ainda que
mais cercado de cuidados, deve
continuar. O que vai pesar mais
agora é o critério do risco. Significa dizer que o político tem
de valer a pena, de fato. Caso
contrário, fica à míngua. Enfim,
quem trabalhar com marketing
político tem uma dupla missão:
naturalmente, eleger seu candidato, mas estará também encarregado de tentar um upgrade na percepção
sobre a política em si.
Talvez um bom começo seja esclarecer que
Política (com P maiúsculo) não é o que o governo, o Legislativo e a oposição estão fazendo. E, necessariamente, evitar repetir campanhas como as anteriores, particularmente
a última campanha presidencial, um primor
de canalhice. Não tenho ideia de como se sai
dessa enrascada. Admito, porém, que pode
ser uma oportunidade valiosíssima para o
marketing político deixar de ser notado como
aquele irmãozinho que se “desviou” na família marketing.

Stalimir Vieira é diretor da Base
Marketing
stalimircom@gmail.com

Para movimentar
o mercado, nada
melhor do que uma
programação que não
para nunca de
se movimentar.

Vem aí a Programação 2016 da Globo
No entretenimento:
• Malhação: Seu Lugar no Mundo • Êta Mundo Bom! • Haja Coração • Velho Chico • Ligações Perigosas • Liberdade, Liberdade
• Alemão. Os dois lados do Complexo • Supermax • Nada Será Como Antes • Tá no Ar: a TV na TV • Pé na Cova • Chapa Quente
• Mister Brau • Zorra • Escolinha do Professor Raimundo • The Voice Kids • BBB 16 • Amor&Sexo • Programa do Jô • SuperStar
• É de Casa • The Voice Brasil • Esquenta! • Mais Você • Encontro com Fátima Bernardes • Vídeo Show • Estrelas • Caldeirão do Huck
• Altas Horas • Domingão do Faustão • Novas novelas • Séries • Minisséries • Games • Talk Shows • Especiais • Filmes inéditos

No jornalismo:
• Hora Um • Bom Dia Brasil • Jornal Hoje • Jornal Nacional • Jornal da Globo • Fantástico • Globo Repórter • Profissão Repórter
• Globo Rural • Bem Estar • Eleições 2016 • Telejornais locais • Como Será? • Pequenas Empresas & Grandes Negócios

No esporte:
• Esporte Espetacular • Globo Esporte • Planeta Extremo • Balada Olímpica • Jogos Olímpicos Rio 2016 • Campeonatos Estaduais
• Copa do Brasil • Libertadores • Brasileirão • Liga dos Campeões da Europa • Eurocopa 2016 • Copa América Centenário
• Copa Sul-Americana • Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo da FIFA 2018 • Mundial de Clubes da FIFA
• Fórmula 1 • Auto Esporte • Vôlei 2016 • UFC

É a Globo sempre em movimento para acompanhar a vida, o mundo e você.

