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JOÃO BRANcO É O NOVO
PResideNte dA ABA

Evento realizado no
Guarujá reúne diversos executivos, como
Eduardo Fischer, para
debater os rumos da
indústria da comunicação na busca por novos modelos. pág. 10

Afastada do mercado
há mais de um ano
após saída da Vivo,
executiva foi contratada como VP de
estratégia e negócios
na agência do Grupo
Newcomm. pág. 37

O profissional, que é
diretor de marketing
do McDonald’s, foi
eleito no último dia
14 durante reunião do
conselho da entidade.
Ele substitui Juliana
Nunes. pág. 8

Por que as
marcas morrem?
Publicitários apontam que a incapacidade de renovação é
um dos principais motivos que levam marcas fortes à ruína.
Nesse contexto, as agências são essenciais para traduzir as
necessidades das empresas e dos consumidores. pág. 14

COTISTAS
DO FUTEBOL,
O JOGO
NÃO ACABA
DIA 28 DE
AGOSTO.
Estamos próximos do fechamento de um dos maiores projetos
de mídia da TV. Como nem todas as marcas poderão adquirir a sua cota
do Pacote do Futebol 2018, a RECORD TV traz uma alternativa e tanto
para a sua empresa. Um gol de placa numa época em que tudo o que
os gestores precisam é de ainda mais resultados positivos.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE
A NOSSA EQUIPE COMERCIAL.

REINVENTAR É
A NOSSA MARCA.

editorial

inanição

A

Armando Ferrentini
aferrentini@editorareferencia.com.br

instigante matéria de capa da presente edição do PROPMARK
levou o editorialista a buscar uma palavra adequada para a
morte das marcas. Há muitas, porque muitos são os motivos que
provocam esse destino, inclusive as marcas outrora tidas como imbatíveis.

lando Lopes e de oficialização de Melissa Vogel como nova CEO da
Kantar Ibope Media.

Qualquer um de nós, caro leitor, pode relacionar em poucos minutos, recorrendo apenas à memória, marcas fulgurantes de tamanho
brilho, que jamais passaria pela cabeça de alguém a sua morte lá
adiante.

Marques está pessoalmente coordenando o evento e os convites
aos nomes famosos do mercado, apostando na coincidência de um
momento que já soa melhor para todo o setor da comunicação.

Quem viveu a primeira época de ouro da aviação comercial brasileira, a da passagem dos turbo-hélices para as turbinas a jato puro,
aumentando a velocidade das aeronaves e a própria segurança, testemunhou com admiração o rápido crescimento da regional Varig,
substituindo a Panair em rotas internacionais e sendo alavancada
por uma eficiente gestão, com destaque para o seu marketing, além
de uma boa atenção oficial.
Impossível imaginar nos anos 1960, 1970 e 1980 que a marca Varig
sumisse no horizonte do empreendimento aéreo brasileiro.
Quem poderia supor, igualmente, que o tradicional magazine Mappin, que se vangloriava de resistir à expansão da sua tradicional loja
da Praça Ramos de Azevedo, no centro paulistano, capitulando no
ocaso da sua vida com uma filial na Avenida JK, viesse a sucumbir
um dia?
A redação do PROPMARK foi atrás de publicitários e especialistas
do mercado para saber suas opiniões sobre mortes de marcas tidas
como imorredouras no ápice do seu sucesso.
A leitura atenta desses pareceres pode sinalizar para um cuidado
maior por parte dos gestores dos grandes sucessos da atualidade.
Como dissemos no início deste texto, as causas a serem evitadas
são numerosas e a que foi escolhida para titular este editorial nos
pareceu a mais adequada, porque abrange uma série de fatores que
a provocam.
Vamos recolher no Houaiss, dentre as várias definições, a que nos
parece a mais apropriada como causa da morte de uma marca. Lá
está: “Estado de esgotamento ou de extremo enfraquecimento, por
falta de alimentos, ou defeito de assimilação dos mesmos”.
Vale para os seres vivos, com extensão figurada para marcas, que
são consequência de empresas, por sua vez consequência de seres
humanos, com suas incalculáveis capacidades de gestão.
Quando estas falham, o que sobrevém é o declínio, o enfraquecimento em um mundo cada vez mais competitivo e a morte inevitável que, no esplendor de cada história, era algo impensável
de se admitir.
***
Orlando Marques confirma a presença de Andy Brown, CEO Global
da Kantar Media, no almoço de despedida em homenagem a Or-

Será no próximo dia 29, em São Paulo, com a presença de lideranças
da publicidade brasileira, com destaque para a mídia.

***
A JRP, agência de Júlio Ribeiro e Roberto Lautert, vem assinando
anúncios do que poderíamos chamar de uma campanha ainda institucional de lançamento da mesma, com um primor criativo que
merece vários registros.
O principal deles é demonstrar o óbvio nem sempre demonstrado pelas agências: acreditar na força da propaganda também
para si. Outro registro reside na utilização da força do texto,
imorredouro na sua comparação com o mundo minimalista das
palavras no digital.
O mais recente anúncio da JRP, com o sugestivo título de uma história antiga e famosa (o pai do editorialista a repetia aos seus filhos
ainda crianças, fazendo-os entender que “nenhum cavalo aprende
a não comer; ele morre”). O título brinca com o fato: O homem que
ensinou o cavalo a não comer. E surpreende o leitor novato na história, concluindo pela tangência do impossível.
Como exemplo aos incrédulos e homenagem a quem prossegue
acreditando na força de uma boa comunicação publicitária, reproduzimos os três parágrafos finais do anúncio da JRP: “Coca-Cola é
líder de mercado por razões objetivas e subjetivas. Ninguém pode
explicar por que ela é mais gostosa do que a Pepsi. Mas ela continua
líder de mercado desde 1886. Tente explicar essa liderança eliminando a propaganda”.
“Se você tem uma empresa que fabrica um bom produto e uma
agência que faz esse produto vender, fique com ela. Não tente se
divorciar para ver se consegue fazer mais com menos dinheiro”.
“E se vier a guerra? Você vai combater montado em ovelhas? Hum...
Preserve o cavalo. Ovelhas não são boas em batalhas”.
***
A entrega dos troféus e diplomas aos vencedores do Prêmio Veículos de Comunicação, versão 2016, será realizada no auditório
Philip Kotler da ESPM/SP, na noite de 18 de setembro. A premiação é de responsabilidade da revista Propaganda, com júri formado pelos membros da Academia Brasileira de Marketing.
***
Este Editorial é uma homenagem a Luiz Fernando Musa, presidente
da Ogilvy, que, respeitando seu currículo, tem impregnado de criatividade sua relevante função na agência.

FraSeS
“o importante é ter, sem que o ter te tenha”.
(Marcelo Tas, citando Millôr, “Café Filosófico”, TV Cultura, 13/8)
“É sonhar em vão tentar aos outros iludir/Se o que se foi,
pra nós não voltará jamais”.
(Limelight, Chaplin e Parsons)

“Maracanã é Maracanã. Uma vitória ali vale por duas em
qualquer outro estádio do mundo”.
(Pelé)
“o inferno são os outros”.
(Sartre)
jornal propmark - 21 de agosto de 2017 3
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Para se manter
viva, marca
precisa inovar
Os motivos que levam as
marcas a morrer são diversos.
Deixar de se atualizar, inovar
ou se envolver em escândalos,
como na Operação Lava Jato,
estão entre eles.
marcaS

Brahma quer que Barretos seja capital do Brasil

Cerveja lança manifesto para transformar a cidade no centro das atenções durante a Festa de Peão.
No último dia 18, foi lançado um filme com o hino da nova capital. A peça mostra grupo em um
bar, tomando chope e cantando Evidências. A campanha é assinada pela Africa. pág. 46

mercado

Grupo de mídia de SP
tem nova diretoria

Paulo Sant’Anna (foto) assumiu, ao lado de outros
executivos, a presidência da instituição, no lugar
de Daniel Chalfon. Novo elenco quer concentrar
gestão na área do conhecimento. pág. 12
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newStyle vira TracyLocke
União foi oficializada semana passada. A nova
operação será liderada por Pipo Calazans. As
negociações com a agência americana de shopper
marketing foram conduzidas por Guga Valente,
CEO do ABC, que controla a NewStyle. pág. 42
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conexões

ria ser suficiente para que se perceba
que há algo errado. A discriminação começa naqueles que veem esse quadro
como vitimismo.”
Regina Coelho
“Que matéria rasa e vitimista. A iniciativa
privada não precisa (nem conseguirá ter)
de cotas. Ela precisa de gente competente e preparada, Não importa a raça, o
credo, a orientação sexual etc..”
João Carlos Amador
Facebook

Manchete
“Muito legal a matéria sobre falta de
profissionais negros na publicidade.
Desejo que a abordagem contribua
para a reflexão dos dirigentes de nosso
ecossistema publicitário. A diversidade étnica historicamente existente no
Brasil é um de nossos maiores valores
e, considerando a ampliação a passos largos da liberdade de expressão,
mesmo com desafios, o ambiente permite e de certa forma até exige esta
reflexão.”
Caio Barsotti
Cenp
São Paulo - SP
Errata
Ao contrário do que foi publicado no
texto da manchete da edição 2658,
de 14 de agosto de 2017, onde lê-se
afrodescentes, o correto é afrodescendentes.
Disqus (comentário no site de 12 a
18 de agosto)
Post: Faltam profissionais negros na
publicidade
“Se, na Africa, o importante do recrutamento são as competências, por que o
texto deixa claro que na recepção são
duas belas negras? Não deveriam ser
duas competentes ou inteligentes negras?
Marilia Gil
“Nunca vi a Gloria Maria com esse mimimi. Competência deve vir antes de vitimismo e ela sempre demonstrou isso
ao longo de sua bem-sucedida carreira.
Tive três amigos negros na minha turma
na faculdade e eles estavam entre os
piores da turma. Seria justo que fossem
contratados no lugar dos melhores da
turma só por causa de inclusão social?”
fabiolic
“Você teve três amigos negros na faculdade... Em um país com mais da metade
da população mestiça. Só isso já deve-
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Post: O escândalo no departamento
de marketing do São Paulo Futebol
Clube, os patrocinadores do Carnaval do Rio 2018, as novas embalagens
de Lacta e a volta de Cris Duclos ao
mercado são alguns dos assuntos comentados no Live de hoje
“Nós, da Blue360, não perdemos uma
live. Parabéns pelo conteúdo!”
Rodrigo Castro Oliveira
“Editora Referência, ‘tamo junto!’”
Sérgio Santos Novaes
Post: Drogaria Onofre contrata novo diretor de marketing
“Muito sucesso no seu novo desafio!”
Delano Sodré
Post: Formatos imersivos, como
AR e VR, podem ser lucrativos para
marcas
“’Tô fora, meu velho... Desencantei, agora é só ‘ingrês’ e imigração!”
Bruno Pinheiro
Post: Regulamentação da profissão
de marketing divide opiniões
“Eu apoio plena e profundamente! Há mais
de 20 anos, quase 30, me considero um
‘mercadólogo’, como o Congresso Nacional resolveu nomear. Sou mercadólogo,
consultor ou executivo de marketing, como queiram chamar! Todos com iniciais
em caixa alta, lógico!”
Webert Machado
Post: Faltam profissionais negros na
publicidade
“Nenhuma novidade e, sinceramente,
não acredito em uma mudança. Pelo
menos a curto prazo.”
Magda Nascimento
“Não faltam profissionais negros na publicidade, faltam oportunidades para
profissionais negros.”
Alonso Miranda
Twitter
Tweet: Boias falantes lamentam
ausência das crianças em festa na
piscina
“Nova #campanha de #GrendeneKids tem boias falantes, ativações on e
off e uma forcinha de Maísa Silva: https://goo.gl/Uryxa8 Via @propmark”
@LidiaCWagner

última Hora
RESULTADO

A nova/sb foi a vencedora da
concorrência da Fecomércio
do Rio de Janeiro. Ela
disputou a etapa final do
processo seletivo com a NBS.
A verba anual pode chegar a
R$ 60 milhões.

NEGÓCIO

Sócio e integrate do conselho
da Mood\TBWA, o executivo
Augusto Cruz Neto se
associou a Rodrigo Soriano e
Luis Cambraia na Airstrip. A
empresa trabalha com mais
de 50 clientes, entre os quais
Netshoes, Nike e SporTV.
“Temos a mais completa
ferramenta de dados
sobre qualquer assunto
falado nas redes sociais e
com eles faremos ações
digitais, principalmente,
para conversar de forma
verdadeira com as pessoas,

dorinHo

conectando as marcas e seu
público com a linguagem
certa e direta”, explica Neto.

ESPECIAL

O Marketing Best Especial
30 Anos premiará seus 40
vencedores no dia 16 de
outubro, no Teatro Opus,
no Shopping Villa-Lobos,
em São Paulo. Uma grande
festa que receberá os mais
importantes profissionais do
setor e prestará homenagem
às mais bem-sucedidas
e destacadas empresas
dos primeiros 30 anos da
premiação. Dos 800 cases
premiados no período,
foram eleitas 40 empresas
de maior destaque entre os
vencedores, sob os critérios
da Abramark (Academia
Brasileira de Marketing),
após consulta plena aos seus
acadêmicos.

NEWSTYLE
SE ASSOCIA
À TRACYLOCKE,
A AGÊNCIA DE
SHOPPER
MARKETING MAIS
MODERNA E QUE
MAIS CRESCE
NO MUNDO.

TracyLocke traz para o Brasil
o que há de mais avançado em
tecnologias de shopper marketing,
com operações em países das
Américas, Europa, Ásia e Oceania.

Seja muito bem-vinda,
TracyLocke Brasil.
#TheNewNewStyle

grupoabc.com

mercAdo
ABA tem novo presidente e duplo
comando no conselho superior

João Branco, diretor de marketing do McDonald's, assume o lugar
de Juliana Nunes, que precisou renunciar após sua saída da Heineken
Divulgação

Paulo Macedo

D

urante reunião do seu conselho superior, realizada
no último dia 14 na sua sede,
em São Paulo, a ABA (Associação Brasileira de Anunciantes)
definiu o nome que vai presidir a sua diretoria nacional até
março de 2018, quando será realizada uma nova eleição. A posição será ocupada nesse período pelo executivo João Branco,
diretor de marketing da rede de
fast food McDonald’s.
Ele chega para substituir Juliana Nunes, a primeira mulher
eleita para estar à frente da entidade que cuida dos interesses
institucionais dos anunciantes,
que só em compra de mídia investiram em 2016 cerca de R$
130 bilhões, pela métrica da
Kantar Ibope Media, que não
inclui os descontos negociados
das tabelas de preços dos veículos de comunicação (as associadas da ABA representam 70%
de volume de investimentos).
Juliana, que substituiu João
Campos, presidente do Grupo
Pepsico no mercado brasileiro,
teve de se afastar do cargo no
último mês de junho após a sua
saída do Grupo Heineken, que
adquiriu a Brasil Kirin, em que
era vice-presidente de assuntos
corporativos, sustentabilidade,
recursos humanos e compliance. A Heineken definiu a executiva Nelcina Tropardi, ex-Diageo, para ocupar a divisão de
Juliana, que passou a se chamar
Corporate Affairs.
Uma outra mudança definida
na reunião da ABA foi estabelecer um comando duplo para o
seu conselho superior. Assim
sendo, Sergio Pompílio, vice-presidente jurídico e de assuntos corporativos da multinacional norte-americana Johnson &
Johnson, deixará a sua posição
de primeiro VP da atual diretoria nacional para, em conjunto
com João Campos, assumir a
posição de copresidente. Sandra Martinelli foi confirmada
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Sandra Martinelli e João Branco, novo presidente da diretoria nacional da ABA

“troca de
conhecimentos,
ideias,
experiências e
sugestões”

como presidente-executiva da
instituição.
“Agradecemos a Juliana Nunes pelos seus 16 meses de gestão como presidente da ABA e
desejamos um completo êxito
nos seus próximos passos profissionais. Ao João Branco damos as boas-vindas, com nossos melhores votos de muito
sucesso em sua nova posição na
instituição, contando com todo
o nosso apoio para que possa
realizar um trabalho profícuo
em prol das empresas que usam
a comunicação de marketing
para chegar até os consumido-

res, esse personagem essencial
na sociedade de consumo. E
que passa por transformações
substanciais”, explicou Sandra
Martinelli.
Fundada em 1959, nas palavras de Sandra, para representar, defender e apoiar os interesses das empresas e mercado
anunciante, suas demandas e
prioridades em relação a todo
o espectro da publicidade, a
ABA passa por um processo de
reorganização do seu propósito
há cerca de três anos. O início
desse novo momento se deu na
gestão de Campos. Uma série
de eventos, como o ABA Insights e o ENA (Encontro Nacional de Anunciantes), para discussões do aproveitamento da
mídia, por exemplo, passaram
a fazer parte da sua agenda.
Recentemente, foi realizado um estudo para dissecar o
comportamento da geração
Millennial, não só como consumidores, mas também para
compreender o seu aproveitamento no mercado de trabalho.
O plano de Sandra é ampliar a
difusão de conhecimento.
“A pesquisa do Projeto Millennials ouviu executivos de
várias áreas das empresas associadas à ABA para mapear o
perfil de suas relações com os
jovens a partir de dois pontos
norteadores. O primeiro está
relacionado à complexa rede
de comportamentos, incluindo possibilidades de sensibilização e melhor linguagem,
bem como canais e temas
para a construção de diálogos favoráveis nas ações dos
anunciantes. A outra diretriz
envolveu aspectos de abordagem dos millennials, com foco
no mercado de publicidade e
comunicação,
considerando
suas vertentes de negócios e
comportamento, para facilitar
a aproximação entre profissionais jovens e seniores, visando a troca de conhecimentos,
ideias, experiências e sugestões”, ela finaliza.

mercaDo

Líderes se reúnem para discutir
novos modelos de negócios
Fórum de Marketing Empresarial, além dos debates, presta homenagem
a Dalton Pastore, Eduardo Fischer, Hugo Rodrigues e Walter Longo

O

8º Fórum de Marketing Empresarial, realizado entre 18
e 20 de agosto, no Guarujá (SP),
reuniu diversas personalidades
do mercado de comunicação e
publicidade. Organizado pela
Editora Referência (que edita o
PROPMARK e as revistas Propaganda e Marketing) e o Lide
(Grupo de Líderes Empresariais),
as discussões tiveram como tema Em busca de novos modelos,
que contou com a curadoria dos
veteranos Armando Ferrentini,
Adonis Alonso e Marcos Quintela, CEO do Grupo Newcomm.
Entre os homenageados,
três personalidades do mercado publicitário: Dalton Pastore, da ESPM; Eduardo Fischer,
da Fischer; e Hugo Rodrigues,
da Publicis. O Prêmio Lide,
no entanto, concedeu a Walter Longo, presidente do Grupo Abril, uma homenagem
especial durante o evento,
além dos premiados em 12
categorias. A atuação de Longo é extensa no mercado de
comunicação e marketing.
Sua experiência abrange uma
gama variada de segmentos
e especialidades, que fazem
dele um profissional com atuação tanto como empresário
quanto como executivo de
corporações multinacionais.
Já passou por empresas como
Johnson & Johnson, Danone, Dupont e Adidas, além de
agências do Grupo Newcomm.
Discussões
O primeiro painel, Novos modelos de negócios: redefinindo a
equação de custo-benefício e a
visão de inovação, teve a participação de André Pereira, country
manager do Waze; Andrea Pinotti, diretora de marketing do
Itaú; e Leo Tristão, diretor-geral
do Airbnb. O segundo, que falou
sobre Novos modelos na propaganda: quebrar padrão é o novo
padrão, teve como convidados
Marise Barroso, vice-presidente
de marketing da Avon; Eduardo
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Fotos: Divulgação

Com grandes
nomes do merCado
publiCitário,
as disCussões
tiveram Como
tema Em busca dE
novos modElos

Leo Tristão é diretor-geral do Airbnb e participa da 8ª edição do evento do Lide

O britânico Neil Pael é cofundador da Crazy Egg e um dos nomes no Fórum Empresarial

Simon, CEO da DPZ&T; Mario
D’Andrea, presidente da Dentsu; e João Pedro Paro Neto, presidente de Mastercard.
Com Claudio Bergamo, presidente da Hypermarcas; Ronaldo Pereira, presidente da
Óticas Carol; Patricia Amaro,
diretora Latam de ecom/digital
da Unilever; e Neil Patel, cofundador da Crazy Egg, o terceiro
painel abordou Novos Modelos
de Canal: O que vem depois do
omnichannel. No encerramento, Novos modelos de informação e entretenimento: o consumidor está no controle reuniu os
profissionais Marcio Franciosi
Carvalho, diretor de marketing
da Claro; Alessandro Maluf,
diretor de produtos da NET
NOW; e Eduardo Becker, diretor de mídias digitais da Globo.
Publicação mensal da Doria
Editora, a Revista Lide apresenta na edição de agosto um
encarte especial sobre marketing. O título traz Marcos Quintela na capa, falando sobre a
evolução do branded content,
a adaptação das empresas ao
mundo digital e a importância
da TV aberta. Em outra entrevista exclusiva, Neil Patel,
guru do marketing digital, comenta que as estratégias não
devem ser vistas como despesa. O principal segredo, além
do bom conteúdo, é ser paciente. “Marketing digital traz
um retorno incrível se for feito
corretamente. Estratégias digitais não dão resultado no curto
prazo”, alerta Patel.

Mercado

Nova diretoria do Grupo de Mídia
focará em área de conhecimento

A presidência da instituição passa a ser ocupada por Paulo Sant'Anna,
da mcgarrybowen, que assume o cargo no lugar de Daniel Chalfon
Alê Oliveira

Cristiane Marsola

A

nova diretoria do Grupo
de Mídia de São Paulo tomou posse, na semana passada, com cerimônia realizada
no Trio Pérgola, onde o novo
presidente, Paulo Sant’Anna,
que também é VP de mídia
da mcgarrybowen, recebeu
representantes do mercado.
Entre os convidados estavam
Orlando Marques, Renato Pereira e Paulo Stephan, entre
outros.
“O meu mandato oficialmente começa em abril de
2018 e vai até março de 2020.
É um grande desafio e uma
grande honra ter sido escolhido para ser o novo presidente
do Grupo de Mídia, sobretudo
porque no ano que vem o GM
completa 50 anos. Até agora,
o grupo foi parte fundamental
do desenvolvimento do mercado publicitário e eu gostaria
de olhar para o futuro e poder
começar a construir esse futuro a partir da minha gestão”,
falou Sant’Anna, que assumiria apenas em abril, mas vai
terminar o mandato no lugar
de Daniel Chalfon. O estatuto
do GMSP exige que o presidente esteja ligado a uma agência
e Chalfon deixou a LDC no fim
do ano passado.
O novo presidente está no
GMSP há 15 anos. Ele passou
pela divisão de eventos e estava recentemente na vice-presidência da divisão de conhecimento. “O conhecimento é um
dos pilares mais importantes
porque essa questão perpassa
por todo nosso core, que é formar profissionais e mantê-los
atualizados. A divisão está intrínseca nos valores do Grupo
de Mídia”, explicou.
Sant’Anna defendeu a importância da atualização dos
profissionais devido aos novos
formatos, tecnologias e pontos
de contatos que surgem todos
os dias. “A gente vai uma vez
por ano para fora para ver as
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Nova diretoria: Fabio Freitas, Francisco Rosa, Adriana Favaro, Paulo Sant’Anna, Camila Bertoli, Boaventura Júnior e Paulo Gregoraci

tendências de mercado e trazer com antecedência para
poder se aprofundar e divulgar aos associados”, disse. Durante o discurso de posse, ele
destacou o papel do conhecimento para os profissionais de
mídia. “Manter-se atualizado
e passar esse conhecimento
é nosso dever e nossa obrigação. Num país tão carente de
educação e de conhecimento,
uma instituição sólida como é
o Grupo de Mídia tem o dever
de investir em conhecimento
e em educação para os outros
profissionais. Se alguma coisa
tiver de ficar em pé, que fique
o conhecimento”, afirmou.
Ao passar o cargo ao sucessor, Chalfon agradeceu pelos
três anos e meio à frente do
Grupo de Mídia e elogiou a
parceria com o atual presidente. “Sinto um orgulho fenomenal por ter sido presidente.
A chegada do Paulo é um mo-

“Até AgorA, o
grupo foi pArte
fundAmentAl do
desenvolvimento
do mercAdo
publicitário e eu
gostAriA de olhAr
pArA o futuro e
poder começAr
A construir esse
futuro A pArtir
dA minhA gestão”

mento muito especial. Ele foi o
cara com quem eu mais dividi
as minhas ideias, angústias,
projetos... quando precisou
apoiar, ele apoiou; quando
precisou ser um conselheiro
e, às vezes, até uma voz dissonante, ele sempre foi”, disse
Chalfon.
A diretoria para o biênio
2018/2020 ainda é formada por
Boaventura Junior, da DPZ&T,
na divisão técnica; Adriana Favaro, em conhecimento; Fábio
Freitas, da FCB Brasil, na integração; Camila Bertoli, da J.
Walter Thompson, no marketing; Paulo Gregoraci, da WMcCann, na área administrativa e
financeira; e Francisco Rosa,
da Artplan, no comercial. No
Conselho Superior estão Antonio Toledano, Daniel Chalfon,
Paulo César Queiroz, Paulo
Gregoraci, Fernando Sales,
Luiz Fernando Vieira, Rosana
Ribeiro e Paulo Stephan.

mercado
Fotomontagem sobre foto de erhui1979/iStock

marcas que não se renovam somem
Os principais motivos para um negócio chegar ao fim são relacionados à
capacidade de renovação; agências têm papel essencial neste processo
KELLY DORES

E

m tempos de Operação Lava Jato, em
que grandes empresas, como a JBS e a
Odebrecht, foram alvo de investigações e
amargam prejuízos de imagem por causa
disso, o PROPMARK ouviu especialistas e
publicitários (veja os depoimentos nesta e
nas páginas 15 e 16) para saber a opinião deles sobre os motivos que podem levar uma
marca forte a desaparecer do mercado. As
razões podem ser diversas. Mas respondem às demandas dos novos tempos. As
marcas que deixam de se atualizar às tendências socioculturais, por exemplo, estão
fadadas ao fim. Quem perde os diferenciais
em relação à concorrência, não consegue se
renovar frente às transformações da época
ou ainda aquelas que se envolvem em escândalos correm o risco de sair de cena.
Outro ponto é que, muitas vezes, as startups atuam com uma velocidade para se antecipar às mudanças do mundo que muitas
grandes empresas não estão preparadas para alcançar - um exemplo clássico foi o fim
da Blockbuster com a chegada da Netflix.
Dentro deste contexto, os entrevistados
também foram questionados sobre o papel
das agências para que as marcas evoluam,
num cenário em que tudo se trata de user
experience e de manter a reputação em alta
numa era em que o consumidor está ultraconectado. “O papel das agências é essencial. De um lado, ajudar as empresas a capturar o espírito do tempo e, principalmente,
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“Grandes marcas
desapareceram porque
os neGócios que as
sustentavam foram
extintos. elas não foram
capazes de capturar
novos comportamentos
de consumo”
as novas expectativas e necessidades das
pessoas. Tudo isso muito ligado ao impacto
da tecnologia na vida de todos. Uma empresa tem de ser totalmente conectada culturalmente com o seu ambiente. Por outro
lado, aprender a traduzir as necessidades
das empresas, ajudá-las a resolver os seus
problemas, os seus business gaps, através
do marketing e da comunicação”, diz David
Laloum, presidente da Y&R.
Flávio Waiteman, CCO da Tech and Soul,
reforça esse compromisso e fala sobre a
vocação dos publicitários para ‘resolver
problemas’. “As agências têm total responsabilidade no desenvolvimento de marcas.
Sempre tiveram e sempre terão. Publicitário se empolga com o desejo dos outros.
Veste a camisa de coração, quer resolver
o problema. Vira noites tentando resolver problemas que atrapalham os sonhos

alheios. O publicitário é um ser altruísta.
Repleto de ego e realização, mas vive para
tentar ajudar”, pontua o criativo.
Marcos Bedendo, professor de Branding da ESPM, lembra que muitas marcas
também “somem” do mercado por fusões
e aquisições. As empresas que adquirem
a marca entendem não ter uso para elas e
simplesmente as removem do mercado.
Na opinião do especialista, a falta de atualização é preponderante para as marcas
desaparecerem do mercado, “ainda que a
aquisição delas por outras que retiram suas
marcas do mercado também seja comum”.
Por outro lado, felizmente, há muitos
exemplos de grandes marcas centenárias
que construíram uma boa reputação ao longo do tempo e hoje também são chamadas
de ‘love brands’, ou seja, marcas que conquistam o coração dos consumidores, são
amadas por eles. O sonho de toda empresa,
aliás, é se tornar uma love brand.
Mas, para chegar lá, vale lembrar que
inovar dá trabalho e investimento em propaganda é fundamental para construir marcas fortes. “Arriscar o novo dá medo. É miopia achar que o que deu certo no passado
vai dar certo no futuro. O consumidor mudou”, diz Fernando Figueiredo, sócio e CEO
da Bullet. “Marcas centenárias de sucesso
são muitas: Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen,
Louis Vuitton... são muitos os exemplos de
marcas centenárias que continuam a evoluir e manter uma relação de interesse e desejo em consumidores”, cita Bedendo.

Fotos: Divulgação

David Laloum
presidente da Y&R

“As marcas morrem por incapacidade
de renovação. Fora algumas exceções,
em alguns setores muito nichados como
o do luxo ou da gastronomia, em que
às vezes a tradição e o imobilismo são
sinônimos de alto valor, as marcas precisam se reinventar para acompanhar o
zeitgeist (espírito do tempo) da sociedade. É difícil generalizar, mas a maioria
das marcas que desapareceram foi basicamente por causa de dois movimentos:
superestimaram o próprio poder ou a
situação estabelecida, ou subestimaram
o que vinha pela frente – novos comportamentos, novas tecnologias, novos
competidores e novas linguagens. Com
isso, a proposta de valor da empresa ou
a marca vai se comoditizando até sumir.

Algumas marcas no universo do luxo,
como Louis Vuitton, são extremamente
interessantes porque, através de um
comando criativo e com novos talentos
arrojados, e de parcerias com artistas,
souberam se reinventar de maneira
permanente e renovar o atributo aspiracional. Em produtos de consumo, eu
não deixaria de falar de grandes marcas
como Coca-Cola, que estão buscando
novos formatos, produtos mais adequados às novas expectativas (mais
saudáveis) dos consumidores, e publicitariamente também voltando a falar
de produto com o ‘taste the feeling’,
depois de anos vendendo simplesmente
conexões emocionais com o ‘happiness’”.

Fabiano Coura

diretor-geral da R/GA
“Eu acredito que os negócios morrem
antes das marcas. Os ciclos de negócio
ficaram cada vez mais curtos e as empresas
que não estão sendo capazes de inovar, de
encontrar novas maneiras de atender seus
consumidores e até mesmo de diversificar o
próprio negócio, atacando novos mercados
e oportunidades, não serão capazes de se
sustentar, ainda que tenham marcas fortes.
Grandes marcas desapareceram porque os
negócios que as sustentavam foram extintos. Elas não foram capazes de capturar novos comportamentos de consumo. A grande
razão disso ter acontecido está no fato de
que, possivelmente, sua velocidade de reação para se antecipar a novas realidades foi
menor do que a velocidade através da qual
novos negócios estão surgindo. A Blockbus-

ter, por exemplo, foi substituída pela Netflix; e a Kodak foi substituída por empresas
como Apple e Samsung, que essas marcas
possivelmente nem consideravam como
concorrentes anteriormente. Antecipar-se
às mudanças do mundo e às oportunidades
de se criar novas fontes de receita advindas
dessas mudanças deveria ser a maior prioridade de todo CEO, pois as pequenas startups
que estão fazendo isso atuam com uma
velocidade que muitas grandes empresas
não estão preparadas para alcançar. A Lego
foi fundada em 1943 e é uma grande inspiração para mim. Mais do que uma marca de
brinquedos, ela vem se transformando em
uma enorme empresa de entretenimento e
desenvolvimento infantil, conectando pais e
filhos pelo mundo inteiro”.

Flávio Waiteman
CCO da Tech and Soul

“Marcas são negócios. Mas apenas a
compra, a venda e o lucro não são mais suficientes para que um negócio sobreviva e
cresça. Negócios são propósitos. Às vezes
uma opinião. Muitas vezes, inclusive nos
últimos tempos, um ideal de vida. Quando
a matriz de motivos para se ter uma marca
muda, os motivos para seu fim também
serão outros. Um gigante de lucros pode
ser comprado por outro com mesmo propósito e daí a marca acaba. Negócios como
a Tesla Motors são deficitários até hoje, 10
anos depois de colocar na rua o primeiro
carro. As ações colocam hoje a empresa
como a mais valorizada do mundo, mesmo assim é deficitária e vende menos
do que seria necessário para ter lucro.
O motivo é óbvio: o lucro já é outro tam-

bém. No caso de Tesla é uma opinião e um
ideal: transformar um segmento inteiro
de transportes dos hidrocarbonetos para
energia elétrica. Não para salvar o mundo. Absolutamente. Imagine o quanto de
prosperidade e riqueza vai ser gerado para
quem trocar todos os carros que andam
sob a face da Terra. Essa opinião de que é
possível construir um carro de luxo supermoderno, que nem parece elétrico, mas
que é, fala mais alto para a companhia do
que lucro. A marca Tesla existe primeiro
no sonho do seu fundador. E assim é com
outras hoje em dia. Se tudo fosse Ebitda,
seria muito chato. Ano após ano cortando
custos. Ano após ano diminuindo o ideal
e aumentando o lucro. Marcas morrem
assim. Marcas renascem inovando”.
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Fernando Figueiredo
sócio e CEO da Bullet

“As marcas morrem por preguiça, medo e
miopia. Inovar dá trabalho. Arriscar o novo dá
medo. É miopia achar que aquilo que sempre
deu certo no passado vai dar certo no futuro.
O consumidor mudou. Os meios estão muito
diferentes do que eram antigamente. As marcas que só ligam para o share não vão sobreviver. O consumidor busca marcas e produtos que acompanham a sua evolução. Essa
mesma pessoa consome os meios de forma
muito diferente e as marcas que continuarem
vendendo ‘que lavam mais branco’ não conquistarão novos consumidores. A globaliza-

ção é uma faca de dois gumes. Muitas marcas
globais se engessaram num modelo apenas.
Continuam fazendo suas campanhas padronizadas, dubladas, traduzidas. Vendendo promessas que são price of entry e não conquistam mais consumidores. Hoje o consumidor
tem opção, tem informação de fácil acesso,
escolhem comparando. Compram clicando e
mudam de marca numa velocidade incrível.
Logo, o que é a marca do coração hoje não
necessariamente será amanhã, se continuar
parada no lugar. Imagina, então, marcas da
década passada”.

Gal Barradas

sócia-fundadora e co-CEO da BETC São Paulo
“Pode haver mais de uma razão,
como má gestão ou por não acompanhar
movimentos de mercado. Toda empresa
precisa ter um pé na sobrevivência e outro
no crescimento. No vetor crescimento, a
busca pela inovação é fundamental. É aí
que a marca se renova, despertando novas
maneiras de conexão com os consumidores. Muito preocupadas apenas com a
sobrevivência, elas esquecem que é preciso buscar continuamente compreender os

movimentos de mercado, acompanhando
ou antecipando-se às expectativas do consumidor. Assim, podem perecer ou morrer
por não acompanhar ou não compreender
estes movimentos. Foi o caso de Blockbuster. Outra razão pode estar relacionada
simplesmente a problemas de gestão. São
casos como o do Banco Nacional ou do
Mappin, que tinham equity fortíssimo,
mas não resistiram aos problemas que
tiveram como empresa”.

Marcelo Lenhard
CEO da Hands

“Porque deixam de inovar, é isso. Não
se arriscar a desbravar o desconhecido
é o maior risco de todos. Uma postura
conservadora elimina possibilidades de
aprendizagem, de se adaptar às mudanças ou até de criar tendências. Seguir
a cartilha não garante mais o sucesso
ou a sobrevivência. A mensagem é: se
você não inovar, você será retirado da
competição. Na verdade, hoje você não

precisa fazer nada de errado para decretar a morte da sua marca. Heineken,
para mim, é um grande exemplo de
marca centenária que se mantém sempre à frente do seu tempo. É natural ter
o código de inovação ligado a empresas
de segmentos tecnológico, automobilístico etc., mas para uma marca de bens
de consumo isso é improvável, o que só
valoriza ainda mais essa conquista”.

Filipe Cuvero

diretor de criação da Dentsu
“Têm marcas que desaparecem por má
gestão do negócio, outras por erro de posicionamento e, em alguns casos específicos,
elas deixam de ser relevantes para os próprios
consumidores e para as novas gerações. Uma
marca é algo vivo em constante movimento. Ela deve ser tratada como uma pessoa,
uma personalidade, um artista. Com opinião
consistente e atitude para que as pessoas se
apaixonem por elas, sigam elas, tenham orgulho delas. Ela deve sempre estar em contato
com seu público, nunca desaparecer. Marcas
são criadas ou nascem num contexto cultural,
numa época específica. Tendem a desapare-
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cer aquelas que deixam de olhar ao redor, deixam de reconhecer as mudanças que podem
estar acontecendo naquela cultura ou sociedade para a qual nasceram. Elas desaparecem
por não conseguir olhar anos à frente, por
não entender as tendências ou por não fazer
as mudanças necessárias, seja na estrutura
da empresa ou nos próprios produtos.
Elas precisam saber diversificar seu negócio
e o seu discurso para conquistar novos
targets, principalmente as novas gerações.
No geral, as marcas que desaparecem fazem
parte de empresas que ‘só olham para o próprio umbigo’”.
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PR aumenta sua relevância dentro
do planejamento dos anunciantes
Especialistas do segmento indicam que essa forma de comunicação
vai além da assessoria de imprensa e sua fortaleza é contar histórias
Paulo Macedo

Fotos: Divulgação

N

a avaliação do publicitário Luiz Sanches, sócio e diretor-geral de criação da
AlmapBBDO, o maior aprendizado do Cannes Lions 2017 foi o protagonismo exercido
pela disciplina de PR (relações públicas) nas
estratégias das marcas. Ele se refere a cases
como Fearless Girl, criação da McCann de
Nova York para a State Street Global Advisores que, antes de chegar aos canais de
mídia paga, fez história nas redes sociais
tal a curiosidade das pessoas que circulavam por Wall Street. A campanha ganhou o
Grand Prix de PR de Cannes (e também os
GPs de Outdoor e Glass) deste ano. Sanchez
acredita que o PR vai ganhar cada vez mais
espaço no ambiente estratégico dos anunciantes e cabe às agências de publicidade e
às especializadas na disciplina o fomento
de ideias capazes de gerar aderência nos
consumidores.
Nos Estados Unidos, esse expediente já
é recorrente. A construção da marca Apple
passou pelo PR. Steve Jobs, o homem que
comeu a maçã nos tempos modernos, tinha
plena confiança nas instruções de Regis
McKenna, lendário profissional de PR norte-americano. Até hoje, a Apple contabiliza
os benefícios estratégicos dessa opção com
as suas coletivas descoladas e as enormes
filas quando lança ou dá upgrade no seu
portfólio.
Apesar de ser uma disciplina com muita
tradição no universo da comunicação mercadológica, o mercado brasileiro está apenas começando a utilizar essa ferramenta
de forma holística, ou 360º. Os processos
se resumiam aos protocolos formais de relacionamento, gestão de crise e, principalmente, à prática de assessoria de imprensa.
Mas, aos poucos, as agências vão propondo
aos seus clientes a inclusão de novos repertórios.
Em 2015, segundo o Anuário Mega Brasil,
o setor movimentou mais de R$ 2,3 bilhões
com suas mil agências. As principais são
FSB, In Press, CDN, Máquina Cohn & Wolfe, Ideal H+K Strategies, Burson-Marsteller,
Ketchum e Giusti, por exemplo. Algumas
dessas agências despertaram a atenção de
grupos globais de comunicação, como a In
Press, que integra a holding Omnicom.
Kiki Moretti, presidente do Grupo In
Press, explica. “O PR traz em primeiro plano a importância do relacionamento legítimo das marcas e das corporações com seus
públicos. Esta sempre foi uma bandeira
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Renata Sveibel, da Heineken, vê evolução, mas recomenda necessidade de mudança no modelo das agências

das relações públicas, que agora está sendo abraçada também por outras disciplinas
do marketing. Relacionamento pressupõe
criar conexões verdadeiras, honestidade e
transparência. Não se limita à imagem que
queremos vender da marca, mas do significado que ela tem para quem a vê e a ouve.
Por isso, as marcas têm abraçado causas
que as conectem com as pessoas e tenham
relevância na vida delas. Mas estas causas
não podem ser ‘de mentirinha’; precisam
estar legitimamente ligadas aos propósitos da marca e com as atitudes que aquela
empresa tem no seu dia a dia, com os seus
funcionários, no seu call center, nas suas
relações com os fornecedores, com o governo etc. Num mundo em que qualquer informação pode ser checada e desmentida em
questão de minutos, a visão de PR torna-se
imprescindível. Cada vez mais a disciplina
de PR faz o papel de guardião das marcas,
da reputação das corporações”.
Na avaliação de Gabriel Araújo, CSO global da Ketchum e representante brasileiro
no júri do PR Lions de 2017, esse modelo
está ajudando a construir marcas mais fortes. “O segmento está conquistando novos
consumidores para marcas antigas, está
criando conteúdo inovador e reforçando a
reputação das empresas. Muita gente já entendeu que o mercado mudou, a maneira
de comunicar as marcas, produtos e serviços também mudou e o PR entendeu rapidamente essa transição. Unindo todas as
técnicas de PR, aliadas ao digital, ativação,
tecnologia e inovação, para gerar grandes
histórias e experiências para os consumidores. Esse é o PR atual”, detalha Araújo.
O benchmark brasileiro de PR quase
sempre é associado à assessoria de imprensa. Embora ainda seja uma grande fonte
das receitas, o formato está mais elástico.

Gabriel Araújo, da Ketchum, jurado brasileiro no PR Lions

Claudia Rondon, da RP1, busca pelo público adequado

“Cada vez mais a
disCiplina de pR faz
o papel de guaRdião das
maRCas, da Reputação
das CoRpoRações”

Kiki Moretti: “Relacionamento pressupõe criar conexões”

Edson Giusti acredita que o Brasil faz PR de qualidade

“Quando as assessorias de imprensa passaram a entender que construir a reputação
vai muito além do press release, o mercado deu um salto. Por outro lado, acho que
as agências ainda trabalham num modelo que não cabe mais no cenário atual, em
que PR, marketing, comunicação e digital
media estão integrados. Há três anos lancei um desafio de trabalharmos de forma
completamente diferente, partindo para a
formação de uma equipe multidisciplinar,
voltada para o novo, que entendesse de mídias sociais, que estivesse muito antenada
com os grandes movimentos da sociedade
e, principalmente, que estivesse disposta
a arriscar, quebrar paradigmas. Hoje já começamos a ver mais essa movimentação no
mercado, mas acho que falta percorrer um
longo caminho. O modelo de atendimento
das agências precisa mudar, assim como a
forma de remuneração. Cada vez mais faz
sentido a agência entregar resultado para
o negócio e, para isso, o success fee tem
ajudado a estabelecer metas claras. Dentro das empresas, falta quebrar o muro que
ainda existe entre as áreas de marketing e
comunicação. Não existe mais essa divisão.
Todos queremos a mesma coisa – estabelecer uma conexão verdadeira com o consumidor”, analisa Renata Zveibel, diretora de
comunicação da Heineken.
A executiva Claudia Rondon, presidente
do conselho da Abracom (Associação Brasileira das Agências de Comunicação) e CEO
da RP1, observa que o mais relevante é saber qual é o público do cliente. “Hoje, cada
vez mais, temos maneiras de ouvir e entender melhor as necessidades. Várias empresas, especialmente as com foco no consumidor, utilizam muito bem as ferramentas
de PR como a plataforma para interagir com
o público. Não se pode mais apenas restrin- 
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 gir às mensagens que a empresa busca pas-

sar, devemos promover uma interação mais
intensa e aderente. É fundamental criar
uma experiência inovadora, com pessoas
ou atividades que possam gerar buzz e tragam resultados”.
Por outro lado, Patrícia Ávila, presidente da Burson-Marsteller, da holding WPP,
argumenta que o PR traz veracidade para
as marcas. “O consumidor cada vez mais
busca marcas com propósitos, que ofereçam experiências que vão de encontro
com suas crenças. E o PR possibilita essa
aproximação, uma vez que, através desse
formato de comunicação, uma marca conta a sua história”.
Patrícia prossegue: “A vocação original
do PR é justamente essa: criar conexões
entre pessoas e organizações por meio do
diálogo. Esse diálogo ganhou superpoderes com o surgimento das mídias digitais
e das redes sociais, que mudaram toda a
dinâmica da nossa atividade. O PR evoluiu
hoje para um modelo integrado de comunicação. Na Burson-Marsteller, trabalhamos
com a abordagem de content performance:
aplicamos um plano de distribuição integrado de mídia espontânea, paga e própria.
Mensuramos os resultados por meio de indicadores específicos”.
A questão da assessoria de imprensa ganhou status de clichê. As agências, como a
Giusti, do empresário Edson Giusti, estão
envolvidas em campanhas. “A ação Espelhos do Racismo, da ONG Crioula, da agência W3Haus, é um excelente trabalho de PR
primário. A Giusti Comunicação participou
desse case vencedor, que uniu marketing
de propósito, digital e mídias tradicionais.
O Brasil faz PR de qualidade muito além
da assessoria de imprensa. Ainda somos
tímidos em festivais, mas a cada ano as
empresas de PR têm inscrito mais peças.
Estamos num mundo conectado. As pessoas ganharam voz e as marcas tiveram de se
comunicar além das mídias convencionais.
As redes sociais criaram uma nova oportunidade para o PR, pois as repercussões são
instantâneas, crises devem ser administradas em real time e comunicar nunca foi tão
importante”, pondera Giusti.
Na Burson, Patrícia explica que o processo se inverteu. “Há cinco anos, 70% do volume da receita no Brasil era oriunda de assessoria de imprensa. Hoje, esse percentual
é de 30%, e o restante vem de projetos integrados e multidisciplinares, que envolvem
profissionais com as mais diferentes expertises e formações para resolver os problemas dos nossos clientes”, ela contabiliza.
Yara Peres, vice-presidente da CDN, enxerga um movimento de transição. “Assim
como ocorre com as agências de publicidade, empresas de PR precisam aprender a
trabalhar dentro de um budget preestabelecido. O desafio é que este budget precisa ser
reservado para PR e constar no planejamento financeiro dos clientes. O segundo ponto é entrar no universo dos dados, alinhado
aos objetivos de negócio. O profissional ori-
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Fotos: Divulgação

A Burson, de Patrícia Ávila, usa content performance

“num mundo em que
qualqueR infoRmação
pode seR CheCada e
desmentida em questão
de minutos, a visão de pR
toRna-se impResCindível”

Para Yara Peres, da CDN, PR ativa o buzz das marcas

ginalmente de humanas tem de saber decodificar o significado dos números. Temos
monitoramento, temos pesquisa e temos
big data – todos grandes aliados do planejamento de comunicação. O PR deve planejar
as ações em cima disso. Se a empresa quer
vender mais o produto X na região Y, o PR
precisa entender como o público consumidor desta região pensa e reage, para então
propor as ações de relacionamento e comunicação. De novo: é on demand, cirúrgico,
não é mais só broadcast”.
Segundo Renata, a Heineken vem colhendo dividendos ao proporcionar experiências às pessoas, como no projeto The Art
of Heineken. “Quando uma marca consegue
gerar experiências que o consumidor enxerga, que só ela poderia proporcionar, então o PR cumpriu o seu papel. Outro ponto
importante é que, através do PR, podemos
criar o que chamamos de embaixadores
das marcas. Existe todo um trabalho de relacionamento feito com influenciadores e
jornalistas, essencial para que a verdade da
marca seja conhecida. Na marca Heineken,
por exemplo, mantemos constantemente
contato com uma rede de embaixadores e
influenciadores que conhecem, em primeira mão, tudo o que a marca faz. E a troca
que temos com essas pessoas é fundamental para que a credibilidade da marca só venha a crescer. Prezamos muito a opinião de
cada um deles e, toda vez que eles se identificam com nossas ações e falam sobre elas
em seus canais, estamos possivelmente
abarcando mais consumidores”.
Herbert Gris, da Tastemakers, com base
em uma pesquisa do Nielsen, constata que
“86% dos consumidores confiam mais no
boca a boca do que em propaganda. E o PR,
para atender esses movimentos, é cada vez
mais uma ferramenta estratégica na comunicação, com entregas mais qualificadas e
pensamento mais global sobre o dia a dia
das marcas, seus produtos e serviços”. Ele
acrescenta: “O trabalho de PR precisa ser
genuíno, entregar verdade e ser honesto
com os consumidores da marca. Isso demanda um grande conhecimento sobre as
características, a persona de cada marca/
produto. A partir desse estudo, o PR terá
resultados efetivos para a marca, gerando
buzz positivo e conectado com as mensagens que se deseja anunciar”, detalha Gris.
O PR, como explica Yara, faz outras pessoas falarem de uma marca. “As relações
públicas sabem dizer com maior exatidão
quais fatos e ativações vão cair na boca das
pessoas e quais poderão repercutir. Além
disso, o PR tem a capacidade de estabelecer um contato baseado na troca de informações e conteúdo com os novos públicos
disseminadores como influenciadores, microinfluenciadores de nicho e brand lovers
– o que na CDN chamamos de RP 2.0 –, algo
que na visão da publicidade e do digital
puro exige basicamente pagamento de cachês, aumentando os custos para o cliente
e diminuindo a credibilidade da comunicação junto aos consumidores”, ela finaliza.
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Hypermarcas lidera ranking e leva
My Propaganda ao terceiro lugar

Conglomerado farmacêutico dobrou investimento no primeiro semestre de
2017 em relação ao mesmo período de 2016 e agência saiu de 19º para 3º
JÉSSICA OLIVEIRA

D

e janeiro a junho de 2017, a Hypermarcas
dobrou o investimento em publicidade
em relação ao mesmo período de 2016, saindo da sexta posição no ranking dos anunciantes do Kantar Ibope Media, com R$ 790
milhões aplicados, para a primeira no levantamento atual, com R$ 1,593 bilhão. É a primeira vez que o conglomerado farmacêutico
lidera os anunciantes. O montante investido
nos seis primeiros meses de 2017 representa 70% do aplicado por ele durante todo o
ano passado. A movimentação refletiu no
ranking das agências no mesmo período,
com a My Propaganda, house da empresa,
saindo da 19ª posição (R$ 984 mi) para a terceira (R$ 1,593 bi).
No primeiro semestre, a compra de espaço publicitário nos meios e veículos monitorados pelo instituto alcançou R$ 61,9 bilhões, 2% maior que a registrada no período
do ano anterior. O valor é baseado no espaço ocupado pelos anunciantes e na tabela
de preço dos veículos, desconsiderando
descontos e negociações.
Para Dora Câmara, diretora-executiva
comercial da Kantar Ibope Media, este
avanço moderado sugere perspectiva de
crescimento no resultado anual de 2017.
“Nos últimos cinco anos, em torno de 47%
do total de compra de mídia foi realizada na
primeira metade do ano. Se essa tendência
se repetir, o resultado que estamos projetando para o restante do ano vai superar os
números de 2016”, diz.
No último dia 14, o instituto divulgou
ranking das 50 maiores agências e dos 30
maiores anunciantes (confira tabelas com
as listas parciais nesta página), entre outros, e revelou mudanças.
No primeiro semestre de 2016, as cinco
primeiras agências eram Y&R (R$ 3,052 bilhões), AlmapBBDO (R$ 1,737 bi), WMcCann
(R$ 1,722 bi), Leo Burnett Tailor Made (R$
1,632 bi) e Ogilvy & Mather Brasil (R$ 1,591
bi). Neste ano, a Y&R ainda mantém a liderança (R$ 1,877 bi), mas é seguida mais de
perto por Publicis (R$ 1,697 bi), My Propaganda, Talent Marcel (R$ 1,521 bi) e Ogilvy
(R$ 1,437 bi). A AlmapBBDO, que ocupava
a segunda posição em 2016, agora está em
sétimo lugar (R$ 1,298 bi); a WMcCann, foi
da terceira para a décima (R$ 1,037 bi); e
a Leo Burnett, da quarta para a oitava (R$
1,163 bi).
Já entre os anunciantes, o destaque fica
com o setor farmacêutico, que tem quatro
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agências
Posição
2017

agências

Jan a Jun/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Y&R
Publicis
My Propaganda
Talent Marcell
Ogilvy & Mather
Africa
AlmapBBDO
Leo Burnett Tailor Made
Z+
WMcCann
Escala
Artplan
FCB
DPZ&T
JWT
Propeg
DM9
F/Nazca S&S
Alternativa
Havas Worldwide

1.877.798
1.697.303
1.593.019
1.521.918
1.437.546
1.304.737
1.298.685
1.163.791
1.141.721
1.037.605
994.890
976.677
906.658
846.536
829.264
795.720
793.158
780.119
761.378
754.154

Em R$ (000)

Fonte: Kantar Ibope Media – Monitor Evolution

anunciantes
HyPerMarcas

Jan a Jun/2017

Jan a Jun/2016

Hypermarcas
Genomma
Unilever
Ambev
Procter & Gamble
Ultrafarma
Trivago
Divcom Pharma Nordeste
Caixa (GFC)
Claro
Via Varejo
Itaú
Hyundai Caoa
O Boticário
Coca-Cola

1.593.024
1.349.090
947.505
920.045
843.358
761.769
640.486
630.807
582.143
555.650
546.248
482.728
482.072
440.762
435.354

790.149
1.948.761
1.629.702
671.658
807.497
339.962
558.816
481.419
831.024
*
1.586.028
339.825
*
335.253
332.939

Em R$ (000)

Em R$ (000)

* Anunciantes que não figuravam entre os 30 maiores no primeiro semestre de 2016

Fonte: Kantar Ibope Media – Monitor Evolution

“Nos últimos ciNco
aNos, em torNo de
47% do total de
compra de mídia foi
realizada Na primeira
metade do aNo”

representantes no top 10. Além de Hypermarcas, Genomma é a segunda (R$ 1,349 bi);
Ultrafarma, a sexta (R$ 761 mi); e a Divcom
Pharma Nordeste, a oitava (R$ 630 mi). Entre
os 30 maiores, há alguns que não estavam no
ranking anterior: Claro (10°), Hyundai Caoa
(13º), Chimica Baruel (18°), Magazine Luiza
(24º), Lojas Marabraz (26º), Renault do Brasil (27°) e Colgate Palmolive (28º).

Apoio em São Paulo:

Em 50 anos, muita coisa mudou na comunicação.
Mas a busca do Colunistas pela ousadia continua.
A forma de fazer comunicação mudou desde que o Prêmio Colunistas nasceu em 1967.
Mas o espírito criativo continua o mesmo. E o Colunistas está lá para premiar.
Inscreva os seus melhores trabalhos no Colunistas 50 anos.

ANO 50

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

colunistas.com

STORYTELLER
RyanJLane/iStock

Testemunhando
Alguém acredita nesses caras que
falam nos comerciais do governo?
LuLa Vieira

U

ma vez convidei meu amigo Miele para fazer um comercial de uma famosa
marca de whisky produzido no Brasil. Era
um pouco imitação do comercial feito pelo
David Niven para o Passport. Mas eu acreditava que o Miele tinha mais credibilidade que o David Niven, até porque Miele era
mais reconhecido como heavyuser. Tanto
é verdade que uma vez, a pedido de Elis
Regina que foi levá-lo até a porta de casa,
não bebeu nada. Nessa noite os cachorros
não o deixaram entrar. Não reconheceram
o dono. Ele teve de ir ao bar da esquina e
entornar umas doses para poder ser recebido com a festa canina de sempre. Pois
bem no dia da filmagem, Miele me aparece
levando o smoking e uma garrafa de scotch dentro da mochila. Estavam no estúdio, além dos profissionais da produtora, o
pessoal do cliente. Miele foi apresentado a
todo mundo, mas não prestou muita atenção em quem era quem e se preparou para
gravar. Na hora de beber o whisky, colocou
no copo a bebida da garrafa que tinha trazido. Eu alertei que ele deveria, em nome da
verdade, beber o produto do cliente. Miele
me olhou sério e respondeu meio bravo: “E
eu bebo esta merda?”
Outra vez, criei um comercial para uma
famosa marca de cigarros (naquele tempo podia) que era um pianista numa boate recomendando o produto. Aprovada a
ideia, telefonei para um idolatrado cantor
para que ele fizesse o testemunhal. Ele
me informou que não fumava. Mas, por
curiosidade, quis saber quanto dinheiro
tinha perdido na recusa. Quando eu disse
o cachê, fez-se um longo silêncio e depois
a resposta: “Você me dá três dias?”. Em
outra ocasião, uma amada atriz tinha de
tecer derramados elogios para um molho.
Depois das primeiras tomadas, achei que
faltava convicção no seu desempenho.
Recomendei mais amor, mais paixão pelo
produto. Ela, candidamente me respondeu:
“Lula, querido, eu estou vendendo molho
de tomate, não caralhos!”. Acho que fiz algumas dezenas de testemunhais na vida,
com atrizes, atores, jogadores de futebol,
músicos, bailarinas e até mesmo prefeitos,
como Cesar Maia, que eu convenci a fazer
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comercial para uma promoção do comércio
do Rio de Janeiro chamada Liquidação Maluca, que começava com ele dizendo: “Apesar do nome, não fui eu que inventei esta
liquidação”. Não só ele aceitou fazer, como
deve ter ajudado, pois elegeu seu sucessor.
Agora uma história do Jô Soares. Pois o
puto foi contratado para a convenção que
marcaria o lançamento de um molho de
tomate, extensão de linha duma marca
respeitada. Jô não tinha muito que fazer,
nem pensar. Era repetir o velho stand-up
que ele estava acostumado, salpicando
uma ou duas intervenções customizadas,
ou seja, que dessem ideia que o texto era
exclusivo da ocasião. Daí ele inventou de
fazer graça. Disse que o velho comendador, dono da fábrica, um dia, tinha passado por uma montanha de tomates meio
podres que seriam jogados fora e teve uma
ideia: “Vamos fazer molho de tomate!”.
Era uma piada, uma brincadeira. O público riu. Mas o velho comendador – o tal
dono da fábrica – chamou a agência (eu) e
com voz de Don Corleone me cochichou:
“que ilfiglio de uncaneleha contato questastoria? Questo e quelloche e sucesso” Ou
seja: “que filho da puta contou essa história? Foi isso mesmo que aconteceu”.
Voltando ao Miele, num comercial de
chocolate, ele repetiu tantas vezes que
após a vigésima tomada, olhando para a
câmera, vomitou copiosamente. Overdose. Num comercial de inseticida, fizemos
uma barata de plástico. O roteiro previa
a atriz entrar na cozinha, olhar para o
chão, cortar para a barata e ela fazer um
misto de surpresa, nojo e raiva. Esse era
o briefing. Ela foi perfeita. Olhou para
baixo, sentiu o drama e explodiu: “putaqueopariu!” Essa tomada foi guardada
pelo editor, uma brincadeira. Pois, por
engano, foi apresentada para o cliente.
Que adorou. E foi exibida na convenção
de vendas. Até hoje, quando me encontro com ele, ouço que nunca na vida ele
assistiu um comercial mais convincente.
Agora, para terminar, alguém acredita
nesses caras que falam nos comerciais do
governo a favor do Enem, da reforma, do
qualquer coisa? Aliás, alguém acredita
em comercial do governo?

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

inspiração

a arte de ler as pessoas
Praticar esportes, vetor para o seu autodesenvolvimento, e a
leitura inspiram Marcio Toscani, profissional que vem da área
financeira e agora está na publicidade como gestor da LBTM
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Marcio Toscani
Especial para o ProPMarK

E
Fotos: Arquivo Pessoal

Marcio Toscani é co-CEO e COO
da Leo Burnett Tailor Made

u já tive várias inspirações na vida, que
vêm mudando desde que comecei, literalmente, o processo de construção da
minha família. Rafaella hoje está com dois
anos e oito meses e, enquanto escrevo este
texto, aguardo ansioso a chegada do Pedro
(provavelmente já terá nascido até a publicação da coluna).
Acredito no esporte como ferramenta de
autodesenvolvimento. Por um bom tempo
pratiquei atividades físicas, e elas foram cruciais para me inspirar e ajudar na carreira.
Aprendi desde cedo que é importante cansar
o corpo, para descansar a mente. Pratiquei
por muito tempo o kitesurf, um esporte altamente técnico, que você demora para aprender. Precisa ter perseverança, treinar muito,
cair bastante, ter foco, paciência e concentração. E, quando você leva esse aprendizado para o ambiente de trabalho, compreende
que essas características se adequam perfeitamente ao mundo corporativo. O mais interessante é ser um esporte que você demora
muito para se divertir, ou seja, resiliência é a
palavra-chave.
Por muito tempo, pratiquei também o ciclismo. Aliás, uma paixão em comum com a
minha mulher, Diana, o que serviu, na época
do namoro, como um ótimo motivo para eu
‘chegar junto’. Com o aumento da família, os
treinos e os esportes radicais começaram a
dar lugar a programas diferentes e inspirações idem, tendo como cenário praias mais
tranquilas, montanhas silenciosas, além dos
programas infantis, gastronômicos e culturais da pauliceia. Os filhos, sem dúvida alguma, são fontes constantes de aprendizado e
inspiração.
Essas mudanças coincidiram também
com uma nova fase da minha carreira. Há
três anos, passei a comandar, ao lado do
Marcelo Reis, a presidência da Leo Burnett
Tailor Made. Venho do mercado financeiro,
bancos, empresas de auditoria etc., que me
deram como alicerces a busca por trabalhar
com metas e atingir resultados. Fiz essa
transição para a área de comunicação e, a
partir daí, trago comigo o desafio de monitorar de perto os números, sem sufocar as
ideias.
Na nova função, meu dia a dia mudou e,
mais do que trabalhar com equações, passei
a atuar muito mais diretamente com as pessoas. Com isso, minha inspiração, além da
prática, tem vindo bastante da leitura. Adoro biografias. Acredito que grandes líderes,
grandes pessoas e grandes histórias são excelentes manuais para aprender a lidar com
gente, entender suas complexidades e também as excentricidades. Não é à toa que nos
últimos tempos tenho passeado pela mente
empreendedora de Sam Walton; persistente, de Antônio Ermírio de Moraes; talentosa,
de Ayrton Senna; visionária, de Jeff Bezos;
workaholic, de Jack Welch; corajosa, de Olga
Prestes; e humanitária, de Nelson Mandela.
Da prática como gestor e do aprendizado
com essas leituras, passei a ter convicção de
que os mais felizes são aqueles que conseguem usufruir do seu tempo realizando coisas que fazem sentido para eles. Isso se chama sucesso! E que, de fato, quando se trata
de seres humanos, não existe uma abordagem “tamanho único” para a produtividade.
É imprescindível saber ler as pessoas.

Lidar com gente
A rede Leo Burnett, que promove o conceito
Human kinds, inspira Marcio Toscani. Afinal, a
publicidade conversa com as pessoas. Essa leitura
tem várias fontes, inclusive em uma biblioteca
(foto acima à esquerda). Èze, no sul da França, inspira.
Assim como andar de bike e ler Jack Welch, fotos acima.

jornal propmark - 21 de agosto de 2017 27

digitAL
UOL Ad Lab oferece treinamento de
mídia programática às agências
Portal, que concentra 75% do tráfego da internet brasileira, segundo
o comScore, promove eventos para se aproximar mais do mercado
Divulgação

Paulo Macedo

M

ídia programática, tecnologia para otimização
de campanhas, produção de
branded content, soluções de
live marketing e até camarote no Carnaval da Marquês de
Sapucaí, no Rio de Janeiro, em
2018. Tudo está no foco do UOL
Ad Lab e outras iniciativas para
que profissionais de mídia de
agências e anunciantes tenham
opções de aproveitamento no
portal que tem um share de
75% do tráfego da internet brasileira, segundo o instituto de
pesquisa comScore.
Para garantir um melhor
aproveitamento dos espaços
publicitários e outras formas de
comunicação, o UOL está investindo na geração de conhecimento para mostrar a eficiência
dos seus canais. De acordo com
André Vinicius, diretor-executivo de publicidade da empresa,
estabelecer aproximação com o
mercado garante troca de experiências e, consequentemente,
o aperfeiçoamento mútuo para
as demandas de mídia na era
digital. No último dia 17, por
exemplo, foi realizado um encontro no espaço Superloft, em
São Paulo, com esse objetivo.
“A ideia é que a cada três
meses tenhamos um encontro como esse para trocarmos
experiências e conhecimento. Mais do que isso, explicar
didaticamente a usabilidade
das soluções de mídia do UOL.
Também queremos reforçar
o protagonismo da agência e
do mídia na conexão com os
anunciantes. Entendemos que
com a crise de alguns setores,
essas reuniões foram deixadas
de lado. Nós nunca deixamos
de investir, pois são eventos
que aproximam os profissionais num momento descontraído, mais propício para a
discussão de ideias criativas e,
consequentemente, nos ajudar
na abertura de novas frentes de
negócios”, explica Vinicius.
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Diretor-executivo de publicidade do UOL, André Vinicius realiza encontros com mídias

A ideia não é dar um tom
professoral, mas ativar novas
abordagens sobre disciplinas
que passaram a fazer parte do
repertório publicitário. O executivo do UOL afirma que visitas regulares são realizadas nas
agências e anunciantes com o
mesmo propósito.
“O Lab foi lançado no primeiro trimestre de 2016. Nossa
ideia é desenvolver de forma
melhor o que vinha sendo feito.
O UOL é mais do que uma plataforma de conteúdo e jornalismo. Todos sabem o potencial
das nossas coberturas de esportes, cenário brasileiro e entretenimento. Mas ampliamos a
penetração com network feed

“Estamos lEvando
o conhEcimEnto
dE programática
às agências,
através dE
uma célula
EspEcialista,
livE markEting E
brandEd contEnt”

em mais de 300 sites, um ambiente premium, transparente e
aberto à verificação com mídia
convencional, native e display
video”, detalha Vinicius.
O UOL Ad Lab conta com a
expertise do Content Lab para
a produção de conteúdos customizados para os anunciantes. “Também desenvolvemos
soluções de mídia in house, ad
server (focado em modelos de
atribuição), retargeting e, também, o que chamamos de criativos dinâmicos. Outra oferta é
o Force Party Data, que faz uso
de todos os pontos de contato
da nossa audiência e dos usuários de produtos do UOL. A plataforma de vídeo in-article tem
uma equipe de desenvolvimento para ajudar na performance e
monetização dos parceiros. Estamos levando o conhecimento
de programática às agências,
através de uma célula especialista, live marketing e branded
content”, destaca o executivo.
O UOL tem pelo menos dois
cases recentes com “elevados
índices” de ROI. Um foi no lançamento do projeto TIM Black,
que utilizou técnicas de road
block “garantindo mais de um
milhão de views”. O novo conceito mercadológico da Gol Linhas Aéreas, Nova Gol. Novos
tempos no ar, que é assinado
pela AlmapBBDO, entregou
uma taxa de 20%, nas palavras
de Vinicius.
O planejamento para o Carna UOL, que chega à quinta
edição em 2018, já está em
andamento. Nesta fase o propósito é a captação de patrocínios para o camarote da
Marquês de Sapucaí, no Rio,
mas o espaço contempla a comercialização de ingressos.
Influencers e celebridades vão
marcar presença no camarote.
“A programação de shows vai
agitar o local, além da cobertura em tempo real de parceiros
como a revista Caras, RedeTV!
e Glamurama, por exemplo”,
finaliza Vinicius.

entrevista
arthur santos

o humor é
muito poderoso
e faz parte da
nossa marca

O

iFood nasceu em 2011 e seu aplicativo
logo atraiu poderosos investimentos. A
empresa comprou concorrentes, chegando
a 80% do mercado de delivery online no
Brasil em 2014. São mais de 500 funcionários nos
escritórios em Campinas, Jundiaí e São Paulo, além
da força comercial no país. Com pelo menos 22 mil
restaurantes na base, está em todas as capitais e
na maioria das cidades. O CMO Arthur Santos, que
recentemente fez campanha com Rodrigo Hilbert,
comenta sobre o crescimento da empresa, “que não
é mais uma startup”, e como eles aprenderam a
estabelecer uma comunicação mais informal com
o público. O humor é a principal característica da
marca, hoje atendida pela AlmapBBDO.

JÉSSICA OLIVEIRA
Tem alguma culinária predominante
no iFood?
Antes delivery era praticamente pizza. Hoje vemos uma mudança grande. O iFood traz uma
variedade de restaurantes para o
cliente. Tem dias que você quer
comer um lanche, mas tem dias
que quer algo diferenciado. Não
tem uma culinária maior do que
as outras, sempre buscamos um
leque de opções para cada localidade e direcionamos a nossa força comercial para não ficar sempre com as mesmas opções para
o usuário. O propósito do iFood
é esse: junto com os restaurantes
tornar a alimentação mais prática
e agradável para qualquer pessoa
em qualquer lugar.
O brasileiro ainda pede muito pelo
telefone. Como avaliam isso?
Com otimismo muito grande,
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porque temos um mercado gigantesco para atacar. O telefone
ainda é muito forte, só que é tão
claro que a tecnologia consegue
ser utilizada para facilitar a nossa
vida (ver as avaliações, os preços
dos pratos...) que é inimaginável
para as novas gerações pegar o
telefone e ligar para os restaurantes. Nas gerações mais antigas, o
grande desafio é trazer a tecnologia e mostrar como usa.
Então quem usa mais o iFood são os
mais jovens?
Temos uma diferença entre
uso web e o mobile. A web é mais
usada na hora do almoço, por pessoas no trabalho, provavelmente
um pouco mais velhas. E o usuário mobile é mais jovem e utiliza
em casa. Pelo que a gente observa
é um usuário entre 18 e 34 anos,
antenado, que quer adotar novas
tecnologias. Mas acredito que assim como o telefone era hábito

antigamente, o iFood vai ser um
hábito daqui a pouco. Quando
vemos as pessoas falando, não é
‘vou pedir uma comida no iFood’
mas ‘vou pedir um iFood’. É quase sinônimo da categoria.
O UberEats também tem nome forte.
Seria um concorrente direto?
Quando o UberEats lançou o
serviço dele, os usuários falavam
‘é o iFood entregue por Uber’. Somos a referência. O Uber é focado
no mercado de logística e transporte, e nós no mercado de comida desde o nosso nascimento. Levamos uma vantagem aí. O nosso
investimento sem parar em tecnologia nos ajuda a estar à frente.
Hoje o iFood é uma empresa de
tecnologia e não de delivery, essa
é a grande diferença.
Quais dados avaliam dos usuários e
como se comunicam com eles?
É mais comportamental. Temos uma área focada em entender o comportamento do usuário.
Sempre tentamos inovar para
oferecer soluções mais adequadas. Tentamos identificar grupos parecidos. Temos mais de 15
clusters de clientes, por exemplo, os lovers (que pedem muito
no iFood), os pizzeiros e os promocioneiros. Estamos testando
comunicação que oferece vantagens. Para quem gosta de promoção, um desconto é atraente, mas
para quem gosta de restaurantes mais gourmets, um novo na
área talvez seja melhor. Estamos
aprendendo a nos comunicar melhor com esses grupos.
Quais estratégias surgiram? Vender
por redes sociais está nos planos?
Lançamos um chatbot no Facebook iFood Guru para pedir pizza pelo Messenger. Estamos fazendo um teste, aprendendo com
o usuário que está interagindo
para depois expandir esse serviço. Também tem o iFood Clik, em
que você configura um pedido,
clica e o pedido já foi feito. É um
teste de conceito, dependendo da
atração que tiver a gente expande. Somos parceiro estratégico do
Google, do Facebook e do Twitter. Temos conversado com eles
para entender como integrar nossas plataformas.

Vocês compraram vários concorrentes, entre eles o HelloFood, em 2016.
Quem é o grande concorrente hoje?
É o hábito de pedir pelo telefone. É onde estão os usuários que
ainda não conseguimos atingir.
E temos os concorrentes mais
regionais, no Sul, no Norte e no
Nordeste. Quando adquirimos
concorrentes estávamos adquirindo capital intelectual e cobertura de restaurante. Foi mais
uma estratégia de como oferecer
o melhor serviço para o consumidor e ter uma cobertura cada
vez maior, do que simplesmente
comprar por comprar.
Como é acordo com os restaurantes
que estão no iFood?
O iFood fica com 12% do valor
do pedido feito pela plataforma.
Mas é 12% de um pedido que ele
não teria, que a gente está trazendo, via plataforma do iFood e
do nosso marketing. E tem uma
mensalidade a partir de um valor
de rendimento. Até R$ 1.800 de
receita pelo iFood não tem mensalidade, passando tem de R$
130. Convidamos os restaurantes
a entrar na plataforma, testar o
serviço e comprovar matematicamente que faz sentido.
Qual o grande desafio do iFood hoje?
Crescer a base de restaurantes.
Quanto mais restaurantes você
tem, mais usuários está atingindo
e oferecendo serviços para ele.
Estamos vindo em um ritmo muito bom. Temos como identificar
onde as pessoas estão buscando
por iFood e o quanto conseguimos converter em pedidos. Se
uma área tem muita busca, mas

“o iFood
é uma
empresa de
tecnologia
e não de
delivery”

Alê Oliveira

não tanta conversão, vamos atacar essa área. Direcionamos nossa força comercial utilizando a
tecnologia a nosso favor.
O que mudou com pagamento pelo
aplicativo e o acompanhamento
online?
Mais do que para nós, mudou
para o usuário. Havia uma grande
demanda dos clientes para pagar
online. Ouvimos e trabalhamos
para viabilizar com as instituições
financeiras e com os restaurantes. E o acompanhamento online
já está no ar também. Em alguns
restaurantes, onde temos a logística da entrega, conseguimos
acompanhar o motoboy durante
o caminho. Nos que não têm essa
logística, criamos um módulo em
que ele aperta o botão e o usuário
sabe que a comida saiu para entrega. Mapeamos as ligações para
o nosso SAC e quando lançamos
esse despachador de pedidos, em
2016, o volume de ligações para
os restaurantes reduziu 20% porque as pessoas se sentem mais
tranquilas.
O que o iFood prepara de novidade?
Vamos lançar um aplicativo
com layout atualizado e diferenças na navegação. Também estamos investindo em uma área
voltada para melhorar a vida do
restaurante, trazer facilidades de
gestão, economizar e gerar mais
resultado para ele. Por exemplo,

se sabemos onde as pessoas querem pizza ou comida japonesa,
falamos para esse restaurante
‘por que não abrir uma franquia
onde tem muita demanda?’. E
tem um projeto-piloto com 20
restaurantes em São Paulo de fornecer wifi gratuito.
Há estudos para pedir iFood pela TV,
pelo carro e smart watch?
Como empresa de tecnologia, inovação é primordial para o
nosso negócio. No ano passado,
criamos uma área de inovação,
a desmembramos e estamos trazendo para toda a empresa. Esperamos que todos pensem com
uma cabeça inovadora no negócio. Temos uma meta de lançar
pelo menos dois novos produtos
por ano. Essas possibilidades são
tecnologias que já procuraram
a gente, temos projetos-pilotos,
provavelmente este ano vocês já
vão ouvir falar disso.
O iFood nasceu em 2011, mas a primeira campanha só foi veiculada em
2014. Por quê?
A questão era o que iria acontecer se a gente fosse para a TV,
porque a nossa cobertura de restaurantes ainda não era grande o
suficiente. Não adianta fazer mídia para quem não consegue usar
o serviço. Como tínhamos um
controle grande de mídia digital,
decidimos continuar investindo nela até sentir que não estava

conseguindo mais escalar. Mas
vimos uma entrevista do CEO do
HelloFood falando que ia entrar
na TV e pensamos ‘vamos entrar
antes’. Fechamos com a NBS, lançamos antes deles. Isso foi um diferencial, passamos a ser um first
mover na TV, as pessoas conheciam muito mais a nossa marca e
isso ajudou a nos consolidar como
Top of Mind no Brasil.
E todas as campanhas marcaram?
Ficamos dois anos com a NBS.
Na primeira campanha, dentro do
Baixou, Pediu, Comeu, era a campanha do fala com a minha mão.
Na segunda, com o Fábio Porchat, tivemos muita visibilidade.
A agência usou a piada de Judite
que todo mundo achava engraçada e trouxe a marca iFood para
outro patamar de conhecimento.
No fim de dois anos fomos para a
AlmapBBDO e estamos na segunda campanha. A primeira, com o
Pra qualquer bolso. Pra qualquer
hora. Pra qualquer fome, em que
queríamos trazer esse conceito
democrático, fizemos com Mauricio Manieri, Preta e Bela Gil,
Porchat, dois rapazes numa entrevista meio Marília Gabriela
e um garoto ensinando a mãe a
usar o iFood. Na mais recente,
quisemos nos apropriar do para
qualquer fome. A ideia de juntar
o Rodrigo Hilbert com o Renan,
e sair o Renilbert, é mostrar que
o iFood é perfeito para um, para

“nosso
concorrente
é o hábito de
pedir pelo
teleFone”
o outro e uma mistura dos dois.
Vamos lançar a Pernitta, mistura
da Anitta com outra pessoa. Também está bem engraçado.
Usar humor nas campanhas vem de
vocês? É fundamental?
Sim. A primeira experiência
com humor foi nas notificações
para os clientes. Quando começamos a mandar era Promoção
3 por 1, já fez o seu pedido hoje?,
mensagem institucional. Um dia
no Twitter vimos frases engraçadas dos usuários em relação à
comida. Pensamos em fazê-los
rirem e ficamos impressionado
com o resultado. As pessoas começaram a tirar print da tela e
postar ‘olha que mensagem legal
o iFood mandou!’. Isso abriu a
nossa cabeça de ser mais informal. O humor é muito poderoso
e faz parte da nossa marca. Nossa
assinatura sonora marcou muito
e deu supercerto. Um pouco de
sorte não faz mal.
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arena do esporte
Danúbia Paraizo danubia@propmark.com.br
Fotos: Divulgação

Sem comparação
“Sou uma dança que não tem fim. A pisada firme que abre caminho. A
poeira nos pés e as asas que ondulam o vento... corro livremente por
liberdade”. É com poesia que a Under Armour estreia no Brasil sua
campanha global Unlike Any (foto acima). Os filmes, assinados pela
agência Droga5, trazem atletas e embaixadoras da marca, como a
campeã mundial e olímpica dos 400m rasos Natasha Hastings e a atriz
Zoe Zhang. Enaltecendo características únicas das mulheres, a Under
Armour convidou poetas, músicos e escritores para manifestos criados sob
medida para cada protagonista. Os vídeos de #UnlikeAny estão disponíveis no
site da marca e nos seus canais digitais no Brasil.

Agência Corinthians

Corra, Mickey, corra!
Em homenagem aos 25 anos da Run Disney, corrida de rua em Orlando (EUA), a
Dr. Cool Brasil desafiou o corredor Marcelo Avelar (foto à direita) a quebrar um
novo recorde em 2018. O atual campeão dos 5 km, 10 km e 21 km tentará vencer
também os 42 km, se tornando único na história a tal feito. Cada prova é realizada em dias consecutivos, aumentando a dificuldade da competição.
E para incentivar que seus consumidores acompanhem o evento de
perto, a empresa de artigos esportivos levará um corredor e acompanhante para a competição. As informações do sorteio estão no
site www.corrapraorlando.com.br.

Fala muito
O Campeonato Brasileiro de Futebol tem dado
o que falar nas redes sociais. Na primeira fase,
de 13 de maio a 6 de agosto, foram contabilizados 21,2 milhões de tweets no mundo, número
54% maior que o mesmo período no ano passado. Este primeiro turno também já representa
73% do total de tweets sobre o Brasileirão em
2016, de maio a dezembro, que teve total de
28,9 milhões de mensagens. Flamengo, Corinthians, Botafogo, Palmeiras e Vasco são os mais
mencionados nas conversas no Twitter.
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endorfina criativa

O esporte faz parte da
minha vida desde sempre.
Fui atleta profissional de
bodyboarding, com um volume alto
de treino diário. Aprendi a ter foco e
disciplina, mas o que mais carrego é
o espírito competitivo e o desafio pessoal de superação. Há 4 anos descobri
o crossfit, que virou um vício, pois
encontrei na modalidade tudo o que
gosto no momento de descompressão
do dia a dia. Treinar com os amigos é
o melhor momento do dia.
André Limaverde é gerente de
marcas da Pernod Ricard

quem fez
Cristiane Marsola cristiane@propmark.com.br

Fotos: Divulgação

viver

Para divulgar o McDia Feliz, no último sábado deste mês, o McDonald’s conta com o
apresentador Fábio Porchat entrevistando
crianças que passam por tratamento contra o
câncer. A campanha tem o mote Viver a vida.
É disso que criança gosta e é impossível não se
emocionar com os depoimentos.

DpZ&t
Arcos DourADos
Título: Cada Big Mac Conta; produto: McDia Feliz;
criação: Tiago Zanatta e Daniel Mattos; produtora
de imagem: Damasco Filmes; direção de cena: Pio
Figueroa; trilha sonora: Lucha Libre Áudio; aprovação do cliente: Dan Gertsacov, Elizabeth Porth, Roberto Gnypek, Lyana Latorre, João Marcos Vicente
Branco, Rodrigo Moretz e Ana Simões.

ApArição

Tem quem veja Jesus Cristo em sanduíche
de queijo quente, quem jure que Nossa Senhora aparece em janela e, no comercial da
Amanco, há encanador que identifique a
Gretchen no vazamento da parede.

artplan
AmAnco
Título: Infiltrados; produto: Amanco Super CPVC
Flowguard; criação: Frederico Cruz, Maurício Perussi, Bruno Dellavega, Nathalia Capistrano, André Santos, Alessa Soares e Thiago Botini; produtora de
imagem: O2 Filmes; direção de cena: Rodrigo Pesavento; produtora de áudio: Play it Again; aprovação do cliente: Patrícia Barreros, Fábia Guerra, Juliana Gebrin, Mariene Vieira e Julio Rodrigues.

ApresentAção

O novo comercial da Amstel dá voz ao torcedor para que ele apresente, usando a linguagem de uma carta, o futebol latino-americano
para a marca de cerveja, que participa de sua
primeira Libertadores. O narrador sugere um
trato: enquanto ele cuida do coração, Amstel
cuida da cerveja.

J. Walter thompson
heineken
Título: Querida Amstel; produto: Amstel; diretor de
arte: Caio Gandolfi; redator: Diego Ferrite; produtora de imagem: PBA Cinema; direção de cena:
Santiago Dulce & Nixon Freire; produtora de áudio:
Big Foote; aprovação do cliente: Bram Westenbrink, Eduardo Picarelli, Renan Cicconne, Renne
Bertran, Natacha Volpini e Maria Emilia Leoni.
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sAtisfAção

O Boticário lançou uma nova marca para cabelos. A linha Match, com produtos para hidratação, crescimento
e combate ao frizz, promete acabar com o chamado “bad
hair day” que faz muita gente brigar com o espelho logo
pela manhã. A campanha de lançamento da linha, criada
pela AlmapBBDO, é estrelada por Isis Valverde. No filme,
com o conceito Usou, deu Match!, a atriz está em frente
ao espelho e, como se estivesse trocando de tela em um
smartphone, muda sua imagem até conseguir a aparência
desejada. Além do filme, a campanha conta com uma ação
promocional, idealizada pela W3Haus. Serão distribuídas
2 milhões de amostras de 50 ml da máscara Patrulha do
Frizz. Para participar, é preciso se cadastrar no site www.
boticario.com.br/promomatch.

almapBBDo
o Boticário
Título: Cabelos; produto: Match; diretor de criação: André Gola e
Pernil; criação: Ana Beatriz Conrado, Fabio Cerdeira, Pedro Reis e
Rafael de Miranda; produtora de imagem: Paranoid; direção de
cena: 300ml; produtora de áudio: Cabaret; aprovação do cliente:
André Farber, Alexandre Bouza e Cristiane Irigon Amaral.

AvAtAr

O Chevrolet Onix 2018 vem com o Waze conectado ao sistema multimídia do carro, o
MyLink. Para divulgar a novidade, a Commonwealth//McCann Brasil usou a linguagem do aplicativo. No filme, os carros são
guiados por um gatinho, um girassol e até
um ninja, em alusão aos avatares do Waze.

CommonWealth//mCCann
chevrolet
Título: Gato; produto: Onix MY18; redator: Raphael Fiuza; diretor de arte: Lucas Trevisani; produtora do filme: Vetor Filmes; diretor de cena: Nando
Cohen; produtora de áudio: Punch Audio; aprovação do cliente: Hermann Mahnke, Federico Wassermann, Daniella Martins, Barbara Wieland, Paulo
Fabricio e Renata Martins.

riquezA

O hit Despacito virou a versão Se eu
fico rico, no filme da Lotofácil da Independência, criado pela Heads. A
peça mostra um apostador fazendo
planos com o prêmio e aposta nos
clichês para divertir o espectador.

heaDs
cAixA
Título: Se eu fico rico; produto: Lotofácil
da Independência; criação: Alex Alencar,
Bruno Jefter, Cícero Fraga, Hugo Michels,
Marcus Valls, Paulo Lima, Saulo Angelo e
Thigo Paiva; produtora de imagem: Corazon Filmes; direção de cena: Martin Toro;
produtora de áudio: Lucha Libre; aprovação: Gerson Bordignon, Adriana Probst,
Abigail Cavalcante e Ludmila Albertini.
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beyond the line
triloks/iStock

Uma era beyond
Cada vez mais a sociedade rejeita
as linhas divisórias e discriminadoras
Alexis Thuller PAgliArini

A

cabo de perceber que minha atuação
como colaborador deste jornal está indo para seu décimo ano. Wow! dez anos!
Quanta coisa aconteceu nesse período de
tempo! Lembro muito bem quando discutíamos o nome da coluna e eu sugeri Beyond
the Line. Por que beyond? Porque à época
eu atuava no setor que hoje chamamos de
live marketing (antes, marketing promocional ou promo) e incomodava a história
de BTL – Bellow the Line.
Bellow coisa nenhuma! Vociferavam os
players do setor, que já conquistava mais
da metade das verbas de marketing. De
fato, criar uma linha separadora das ações
ditas above the line (basicamente propaganda) e bellow the line (promoção, eventos, programas de incentivo e ativação) era
uma iniciativa arrogante da classe que se
julgava “acima” das demais.
O tempo passou e vejo, com grande satisfação, que a escolha do nome foi muito
apropriada para aqueles tempos e é ainda
mais acertada para os dias de hoje. Mais
do que nunca, estamos vivendo uma era
“beyond”. Beyond gênero, beyond raças,
beyond credos, beyond cores, beyond idade...
Cada vez mais a sociedade rejeita as linhas divisórias e discriminadoras. Em
evento recente (Futures São Paulo – WGSN),
vi uma apresentação muito interessante
sobre a forma com a qual identificamos as
pessoas e a reação que vem existindo a esses rótulos.
Basta ver o conjunto de características
existente na nossa Carteira de Identidade:
idade, sexo (gênero), nacionalidade, filiação. Será que tais características nos definem? Vejamos: nossa idade é cada vez mais
fluida e irrelevante para diversas situações.
Eu posso ter a idade cronológica de um tiozão, mas ter os mesmos interesses de alguém nascido uma ou duas décadas antes.
Podemos consumir as mesmas roupas,
frequentar os mesmos lugares, ouvir as
mesmas músicas, mesmo com idades muito diferentes. Conheço millennials caretas
e tiozões antenados.
Conheço pessoas com mais de 80 anos

36 21 de agosto de 2017 - jornal propmark

superprodutivas e jovens de 30 inativos. A
idade não é suficiente para definir pessoas
do nosso tempo. E a questão de gênero...
Mulher é assim, homem é assado, LGBT é
aquilo outro...
Está cada vez mais fora de moda rotular
pessoas por gênero, concorda? Nacionalidade também é uma coisa fluida.
Outro dia, assistindo a um torneio de tênis, acompanhei um tenista que é filho de
russos, nascido em Israel, nacionalizado
canadense e mora nas Bahamas. Qual sua
nacionalidade?
No Brasil, temos portugueses, espanhóis, italianos e japoneses que se dizem
mais brasileiros que muitos compatriotas,
nascidos no nosso país.
É claro que ainda somos arraigados a
um país, a uma cultura, mas a tendência
é que a nossa nacionalidade seja cada vez
mais fluida, menos discriminadora. E finalmente filiação. Tenho uma amiga que
decidiu ter um filho sem a participação
de um homem. É cada vez mais comum a
existência de filhos de um casal composto
por pessoas do mesmo sexo. É preciso nos
descondicionarmos desses rótulos e encarar com naturalidade uma nova forma de
enxergar pessoas. Uma outra variável é o
trabalho. A minha geração foi acostumada
a acrescentar a empresa como parte da sua
identidade. Quem é aquele cara? É o Alexis,
da Coca-Cola. O Alexis, da Fenapro.
As relações de trabalho também tendem
a ser cada vez mais fluidas, com menos vínculos. Por outro lado, paradoxalmente, os
algoritmos tentam nos aprisionar em bolhas de interesse, criando linhas divisórias
entre grupos.
Numa recente palestra da Regina Casé,
no Festival de Gramado, foi divertido vê-la
se dizendo empenhada em “pirar” os algoritmos, tal a sua diversidade de interesses.
Vendo tudo isso sob a ótica de uma agência de propaganda, fica clara a necessidade
de uma visão beyond the line, sob todos os
aspectos, principalmente na definição de
amplitude do seu modelo de atuação. Não
devemos mais pensar em on separado de
off, ou em above x bellow.
Viva o beyond the line!

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

agênCias

OFERECiMEnTO

Wunderman traz Cris Duclos para
comandar sua área de estratégia
Executiva também
vai atuar na área de
desenvolvimento de
negócios, branding
digital e já está envolvida
no planejamento das
marcas Cielo e Vivo

Divulgação

Paulo Macedo

A

Cris Duclos entre o COO Caio Bamberg, à esquerda, e o CCO Paulo Sanna: nova fase para a sua carreira

JÁ QUE A
CREDIBILIDADE
É IMENSURÁVEL,
APRESENTAMOS OS
NOSSOS IMPACTOS:

MKT NEWS

pós o imbróglio institucional que resultou na sua saída do Grupo Telefônica
no ano passado, onde era diretora de imagem e comunicação, a executiva Cris Duclos dá novo direcionamento à sua carreira
ao aceitar convite do Grupo Newcomm de
Comunicação para assumir a posição de
vice-presidente de estratégia e negócios da
agência Wunderman.
Ela vai estar subordinada diretamente
ao COO Caio Bamberg e ao CCO Paulo Sanna, que assumiram o comando da agência
desde a saída de Eduardo Bicudo para a
consultoria Accenture. Seu plano é usar a
expertise acumulada como cliente nos últimos 25 anos, principalmente na área de
telecomunicações, primeiro na Claro BCP e
durate oito anos coordenando os processos
mercadológicos da Vivo, para consolidar
esse novo passo profissional.
É a primeira vez que Cris vai atuar em
uma agência, ou seja, do outro lado do
balcão. “Vivemos em um momento no
qual a comunicação exige novas maneiras para atingir o consumidor. O digital
propicia novas abordagens e de construção de branding. Quero usar o conhecimento adquirido no mercado anunciante
para estabelecer uma conversa prática e
objetiva”, observa Cris, que passou seu
período sabático, por assim dizer, atuando como consultora de três startups.
“Aprendi mais sobre o digital e como ele
vai influenciar a tomada de decisões”, ela
prosseguiu.
O trabalho de Cris será estendido à Y&R.
Nesse caso, ela vai se reportar ao presidente David Laloum. O que a une a essa marca
do Newcomm/WPP é justamente o cliente
Vivo. As duas agências atuam em conjunto e ela já está mantendo reuniões com a
equipe de marketing. Retornar ao mercado
para atuar em um cliente que conhece tão
bem é uma coincidência que ela considera
positiva. Cris também já está cuidando do
planejamento da Cielo, outro anunciante
que é atendido conjuntamente pela Wunderman e pela Y&R.

11.200.000
Um público que valoriza a credibilidade.
Mídia sugerida nos telejornais - 224 inserções/mês

comercial@recordnews.com.br
Fonte: Kantar IBOPE MW PNT Jul/17 - Tabela da Programação Rat% Individual
Projeção Nacional Atlas de Cobertura Record News: 106.551.717 indivíduos com TV
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Ex-CEO da Grey cria empresa com
modelo de trabalho colaborativo

Sergio Prandini investe na Huddle, que atua em rede com outras
companhias e profissionais; primeira ação foi feita para Prevent Senior
Divulgação

Claudia Penteado

D

Sergio Prandini e o time de futebol americano com o qual ele diz identificar o seu novo momento profissional
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epois de 30 anos de atuação no mercado publicitário, Sergio Prandini se reinventa ao lançar a Huddle, empresa de soluções de marketing que atua em rede com
outros profissionais e empresas, que ele
considera como um time de futebol americano. O executivo iniciou sua carreira aos
17 anos na Lage, Stabel & Magy/BBDO e,
agora, afirma que teve de abandonar uma
série de velhos hábitos e crenças para criar
a nova empresa, elaborada nos últimos
anos, que ganhou contornos mais concretos depois que ele deixou o cargo de CEO da
Grey, no início deste ano.
O primeiro trabalho nas ruas foi para
a Prevent Senior, seguradora focada no
mercado maduro. A Hubble participou da
concorrência e acabou sendo escolhida
para desenvolver a primeira campanha de
comunicação da marca, lançada no fim de
junho. A criação do conceito de Adulto +,
ressignificando o conceito de terceira idade, teve como base um estudo realizado
por Paulo Al Assal, da Saffron Consultings – um dos cerca de 25 parceiros da rede
Huddle. “Diversas vezes ouvi clientes dizer
que queriam saber de profissionais de fora
sobre o nosso negócio para contribuir na
estratégia. Era um sinal claro de que nem
todas as respostas para os clientes estão
necessariamente entre os colaboradores de
uma só empresa. O mundo virou uma plataforma aberta e posso trabalhar com gente de qualquer lugar do planeta. Por mais
competente que sejamos, quando você
se abre para a cultura colaborativa, abre a
porta para o novo e se expande o campo de
atuação”, conclui. Para Prandini, o setor de
comunicação sofreu o fenômeno da “perda
de propósito”.
“O propósito que sempre foi, há décadas,
melhor servir o cliente, acabou se perdendo
numa questão infelizmente ligada ao sistema de remuneração. Tenho respeito enorme pelos grupos em que trabalhei, e é óbvio que quando se pilota uma grande nave
é mais difícil desplugar de um modelo, porque há uma série de riscos envolvidos. O
que percebo é que o mercado mais informal
e alguns empreendedores mais ousados começam a mergulhar num novo mundo em
que se tem de entrar de peito aberto, em
que não há respostas 100% objetivas para
tudo, mas que tem o que me move hoje:
trabalhar essencialmente com a verdade do
que é melhor para o cliente”, argumenta.

agêNCias

Projetos da Cross Networking
ganham força com influenciadores
Empresa de Tatianna Oliva mantém o núcleo de branding My Cross
para analisar e propor parcerias entre anunciantes e personalidades
Rodrigo Marques/Divulgação

Danúbia Paraizo

Q

uando José Castro Araújo
Rudge, então VP de compras, marketing, recursos humanos, eficiência e comunicação do Banco Itaú, procurou a
empresária Tatianna Oliva em
2014 a proposta era clara: desenvolver um planejamento estratégico de negócios para sua
filha, a blogueira Lalá Rudge.
Desde 2010, a digital influencer
já havia se tornado referência
no segmento de moda, mas estava em busca de um reposicionamento de imagem.
À época, Tatianna já tinha
projetos sólidos de co-branding
à frente da Cross Networking,
agência especializada em desenvolver parcerias entre marcas, mas ainda não havia desenvolvido nenhuma proposta
entre marcas e influenciadores.
Enxergando uma oportunidade de explorar um nicho em
crescimento, a executiva não só
aceitou o desafio, mas fez uma
imersão completa a respeito
da imagem de Lalá, de modo
a posicioná-la com novos atributos, abrindo caminhos para
associações de marcas. Surgia
dentro da agência a My Cross,
núcleo de branding para personalidades.
“Fizemos um levantamento
para avaliar o posicionamento dela como marca, entender
como ela era vista de verdade
no mercado e, em cima disso,
traçamos um plano de negócios, estruturado em cima de
marcas e segmentos. A gente fechou para a Lalá nesse primeiro
ano menos trabalhos, mas com
mais qualidade”, conta a sócia-diretora da Cross Networking.
A mudança de postura começou a dar os primeiros resultados quando a My Cross negociou a parceria entre a blogueira
e a Riachuelo para uma coleção
cápsula, em março de 2015.
“Nós escolhemos a Riachuelo porque, derivado daquela
pesquisa que fizemos, a gente
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Tatianna Oliva e Danielle Freitas: “A gente vê oportunidade em tudo”

observou que a Lalá era vista
como muito sofisticada. Então, tivemos a estratégia de
transformá-la em mainstream.
A gente adere marcas para corroborar com a necessidade de
nossos clientes”, explica Danielle Freitas, diretora de negócios da Cross Networking.
“Quando a gente chegou
na Riachuelo, o Flávio Rocha,
dono da rede varejista, comprou mídia para um mês e
meio, só que a coleção dela foi
sold out em dez dias. Um sucesso. Precisávamos de uma marca mainstream para mostrar

“A mudAnçA de
posturA começou
A dAr os primeiros
resultAdos
quAndo A my
cross negociou A
pArceriA entre
A blogueirA e
A riAchuelo”

para o mercado brasileiro que
a Lalá não era só sofisticada,
mas tinha outros atributos importantes”, conta Tatianna. Segundo a executiva, o momento
foi um turning point na carreira
da digital influencer, que meses depois lançava marca própria de moda, a La Rouge Belle,
posicionando-se também como
empresária.
Outras personalidades estão sob o guarda-chuva da My
Cross, como os atores Paulo
Vilhena e Samantha Schmutz,
e a empresária Fabiana Justus,
mas o carro-chefe da agência
continua sendo o monitoramento de parcerias que possam
ser rentáveis para marcas.
Para o Camarote Nº 1, por
exemplo, mais conhecido como
Camarote Brahma, que é famoso por receber celebridades
durante o Carnaval do Rio de
Janeiro, a Cross Networking é
responsável pelo co-branding
com marcas como Dior, Havaianas e Kibon.
“Hoje, quase todos os serviços do camarote são terceirizados para empresas que
realmente entendam daquele
serviço. É uma economia para
ambas as partes e ao mesmo
tempo uma grande vitrine”, defende Tatianna.
“A gente faz uma análise de
marca pensando no que é bom
para o projeto. Por exemplo, a
Dior entrou com o serviço de
maquiagem no Carnaval deste
ano. Aquilo agregou valor para
quem estava comprando o convite e isso se tornou mais importante que um patrocínio”.
Outro case com lógica parecida foi o da Casa Farm, durante
os Jogos Olímpicos, no ano passado. O espaço de experiências
exibiu sessões de cinema com
apoio do canal Telecine e utilizou utensílios da Tramontina e
almofadas Fom.
“Eu brinco que temos óculos parceirizadores. A gente vê
oportunidade em tudo”, finaliza Danielle.

aGências

Volkswagen mantém a conta da
divisão de PDV com a The Group

Empresa de live marketing teve seu contrato de prestação de serviços
renovado; processo envolve ações em 550 concessionárias da marca
Divulgação

Fernando Guntovitch, presidente da The Group, celebra resultado obtido após processo seletivo iniciado no ano passado, que resulta na renovação com PDVs da Volkswagen

A

The Group, liderada pelo
empresário Fernando Guntovitch, renovou contrato para
o atendimento à divisão de PDV
(estratégia, comunicação, positivação e ativação nas lojas) da
montadora alemã Volkswagen.
A dinâmica da concorrência
considerou o desenvolvimento de um projeto realizado por
diversas agências convidadas
pelo anunciante, e uma negociação na qual foram estudadas
as necessidades e expectativas
para a marca.
“Essa etapa de definição
também serviu para planejar
a melhor maneira de atender a
conta durante o período e para
alinhar prioridades, formas e
abordagens”, comentou Guntovitch. “A Volkswagen é um
cliente que estimula a nossa

criatividade e esse detalhe é
essencial em um momento que
precisamos comprar o tempo
do consumidor com muita inteligência. Acho que o desafio é pensar em inovação para
uma marca que conhecemos
tão bem e sabemos até onde se
pode chegar – o equilíbrio entre
essas duas variáveis (aquilo que
ocorre e aquilo que serve de inspiração) é o grande diferencial”,
acrescentou.
No mercado promocional há mais de 20 anos, a The
Group está implantando novas metodologias para tornar
a sua operação mais dinâmica. Nas palavras de Guntovitch, a comunicação nos PDVs
requer agilidade, propósito e
coerência. Na sua expressão
“é o ambiente de definição de

vendas”. O executivo enfatiza, ainda, que a The Group
vai ter uma equipe dedicada
para atender às demandas da
Volkswagen. “Nós falamos
com o público interno e o externo. É uma grande responsabilidade, afinal a Volkswagen é
uma das maiores empresas do
mundo no segmento de automóveis. Vamos trabalhar em
conjunto para gerar os resultados que são esperados pelo
cliente”.
Fabio Souza, responsável
pela área de PDV da montadora alemã, finaliza: “São mais de
550 pontos e o desafio é garantir unidade de comunicação,
alinhamento com a marca,
engajamento interno, sempre
pensando na melhor experiência que o cliente pode ter”.

“A VolkswAgen
é um cliente
que estimulA
A criAtiVidAde
e esse detAlhe
é essenciAl em
um momento
que precisAmos
comprAr o tempo
do consumidor
com muitA
inteligênciA”
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Em busca de relevância e inovação,
NewStyle se torna TracyLocke Brasil
Parceria entre empresa americana de shopper marketing e operação
brasileira visa colocar estratégia e tecnologia no centro do varejo

Fernando Mielli/Divulgação

Danúbia Paraizo

G

randes ideias podem vir de
todos os lugares, inclusive,
de agências de shopper marketing que atuam no varejo. Há
alguns anos elas não querem
mais ser vistas como meras
executoras, participando ativamente do processo criativo.
Essa é a proposta da centenária
TracyLocke, que faz parte da
rede DDB, do grupo Omnicom,
e uma das cinco principais do
segmento no mundo.
Acompanhando a força da
agência global, a NewStyle, do
grupo ABC, acaba de se associar
à companhia, tornando-se sua
representante. A operação passa a assumir o nome TracyLocke Brasil, tendo Pipo Calazans
como CEO. As negociações com
a agência, que tem como carro-chefe o design thinking aliado à
tecnologia para orientar a venda
de produtos e serviços de clientes como Pepsico, Heineken e
Johnson & Johnson, foram conduzidas por Guga Valente, CEO
do ABC, detentor da NewStyle.
Na semana passada, os executivos receberam Hugh Boyle,
CEO global da TracyLocke, em
São Paulo, na nova sede, para
apresentar detalhes da operação. “Nós já vínhamos acompanhando o trabalho da TracyLocke por mais de um ano. A
NewStyle tem sido bem-sucedida ao longo de seus 25 anos.
As coisas continuavam sendo
feitas com a mesma competência, mas a competição no mercado below the line se tornou
tão forte que, quando olhamos
para o negócio, começamos a
nos questionar se não haveria
uma outra maneira de inovar”,
destacou Valente.
Segundo o executivo, a chegada de Calazans em janeiro
deste ano contribuiu com o
amadurecimento da agência,
tornando seu pensamento mais
digital e, consequentemente,
mais próximo do trabalho desenvolvido pela TracyLocke. A
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Guga Valente, CEO do grupo ABC; Pipo Calazans, CEO da TracyLocke Brasil; e Hugh Boyle, CEO global da TracyLoke

agência americana é responsável por cases icônicos, como o
da Pepsi para o lançamento do
iTunes para os sistemas operacionais iOS e Windows, em
2004. Na ocasião, a marca de
refrigerantes distribuiu 100 milhões de códigos nas tampinhas
que davam direito a músicas
gratuitas aos usuários, contribuindo para popularização
do serviço. “Passamos agora
por um dos períodos de maior
transformação na história do
mercado de shopper marketing. Quando aceleramos nosso negócio, há quatro anos, os
Estados Unidos estavam passando exatamente pelo mesmo momento que o Brasil vive
hoje, então aprendemos muito
com os nossos erros e agora podemos orientar essa nova operação”, destacou Boyle.
Para o executivo, o mercado
no país está sendo enriquecido
pelas novas tecnologias, sobretudo, no mobile e social media,
abrindo uma seara de oportunidades para o trabalho com

marcas. “Você percebe que há
uma nova geração de shoppers
muito semelhante ao que vimos nos EUA e Inglaterra que
interagem com marcas de uma
forma omnichannel”.
Nesse sentido, Pipo chama
atenção sobre o perfil desse
novo consumidor. “Há alguns
anos o mercado era baseado
em uma estratégia voltada para
o ponto de venda e, hoje, com
toda a tecnologia e informações
combinadas, o mercado vai
muito além disso. Você precisa
atrair esse cliente, criar maneiras de engajar e experiências de
marca. Isso é importante para
atrair novos talentos também”,
destaca ele, que comandará 120
colaboradores.
A parceria pretende promover benefícios mútuos às agências, que trocarão expertises e
soluções tecnológicas em busca de mais relevância. Esse é o
caso dos laboratórios de empatia que funcionam em unidades
nos EUA, Inglaterra e Índia, que
agora ganharão um piloto no

Brasil. No espaço, mães discutem livremente sobre fraldas
descartáveis enquanto um profissional da agência conduz o
debate, que é gravado. O material em vídeo serve como conteúdo de apoio para campanhas.
“Dessas experiências tiramos
insights maravilhosos. Sabemos que não podemos criar
trabalhos baseados em uma
amostra tão pequena, mas o
que podemos fazer é criar hipóteses, depois, combinando com
big data e testá-las como estratégia”, explica Hugh.
“Em vez de começarmos
um negócio do zero e procurar
ferramentas inovadoras, buscamos a TracyLocke, que já
havia passado por tudo isso antes. Eles já falharam, já tiveram
sucesso e estão prontos. Com
a associação, vamos usar seu
nome, enquanto eles vão nos
fornecer a expertise e, por outro lado, terão uma base sólida
no Brasil. Com a parceria voltamos a construir relevância com
o cliente”, finaliza Guga.

ANUNCIE NA REVISTA MARKETING
ESPECIAL MARKETING BEST 30 ANOS
A próxima edição da revista Marketing será dedicada
às grandiosas marcas vencedoras do Prêmio Marketing
Best Especial 30 Anos e será distribuída na festa de
premiação ao seleto público de líderes da indústria da
comunicação. Não fique fora dessa importante edição e
reserve já seu espaço!
ESPECIFICAÇÕES:
RESERVA: 5/9
MATERIAL: 15/9
CIRCULAÇÃO: 20/9

Mais informações: (11) 2065-0748
ou comercial@editorareferencia.com.br

marcas
Disney aumenta
investimentos
em marketing

Divulgação

A

dministrar marcas tão queridas
pelo público, como os personagens
Disney/Pixar, os heróis da Marvel e
os guerreiros de Star Wars, é uma
tarefa desafiadora para qualquer profissional de
marketing. Para Claudia Neufeld, que assumiu o
posto há menos de um ano, estar atenta a tudo o
que a companhia realiza é o trabalho mais árduo.
Durante a 11ª Expo Disney Brasil, a executiva
contou que o cinema e o licenciamento de
produtos são importantes negócios da empresa
e falou sobre o aumento nos investimentos e
conteúdo digital. Claudia também comentou
sobre a aposta global da Disney em ter seu
próprio serviço de streaming.

Alisson Fernández
negócios
Este é um momento feliz
em que juntamos os nossos licenciados. Temos aqui os nossos parceiros atuais e os futuros, pois muitas pessoas vêm
nos visitar, inclusive as agências de publicidade. A Expo
Disney Brasil é muito importante para a companhia, pois
é um momento único no país
em que reunimos praticamente 10 mil pessoas em dois dias
de evento. É um terreno fértil
para boas ideias. Muitos negócios começam aqui. A Disney
Brasil é muito importante para
a região e bastante relevante
para a companhia mundial.
O cinema e o licenciamento
de produtos são bastante expressivos em nossas linhas de
negócios por aqui. Somos o
quarto país para a Marvel no
mundo e temos o Hulk como
o super-herói mais querido
entre os brasileiros. Claro que
Mickey e Minnie são eternos
símbolos da Disney e são a
franquia número um em produtos, mas temos As Princesas, os personagens de Frozen
e Marvel com uma presença
muito forte em nossas linhas
de negócios.
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Licenciamento
Queremos dar um olhar de
acessibilidade à marca Disney,
pois dentro da casa do consumidor entramos via televisão,
rádio e diversos outros produtos de consumo. Temos mais
de 20 mil produtos licenciados,
então queremos estar presentes durante todo o dia da criança, da hora em que ela acorda
até a hora que vai dormir. Falamos de criança, mas vamos do
bebê, passando pelo adolescente, até chegar ao adulto. Somos
uma marca muito democrática,
falamos de pluralidade e diversidade. Todo mundo tem um
espaço dentro da Disney. Isso
é muito bacana e faz brilhar o
olho de quem trabalha com o
marketing de uma marca assim.
Tudo que imaginarmos podemos criar na Disney.
agressivo
O investimento em marketing aumentou nos últimos
anos, pois adquirimos novas
propriedades. Então, os objetivos e desafios também aumentaram. As metas estão cada vez
mais agressivas e temos de trabalhar com muita criatividade
e inovação, pois muitas vezes
precisamos fazer mais com menos. Tudo isso exige muito do

Claudia Neufeld: marca é democrática e possui lugar para todos

“As metAs estão
cAdA vez mAis
AgressivAs e temos
de trAbAlhAr com
muitA criAtividAde
e inovAção”
profissional de marketing, que
precisa pensar fora da caixinha
em ações mais impactantes.
Dentro da fatia do que já trabalhávamos como mídia, o investimento no digital aumentou. O
trabalho de social media é muito relevante, pois ele fala direto
com a nossa audiência. Não conseguimos especificar o quanto
de investimento aumentamos,
pois depende muito da marca,
do momento e do público com
que estamos trabalhando.
DigitaL
A essência da Disney sempre foi a criação das histórias,
storytelling e conteúdo. A maneira em que entregamos esses
conteúdos precisa evoluir com
o tempo e com as mídias disponíveis, que, neste caso, é o digital. Vamos continuar evoluindo
e estaremos sempre onde nossa
audiência estiver.

streaming
Estamos muito felizes e confiantes nessa aposta. Acreditamos
que esse é um passo superimportante e precisava ser realizado.
Vamos explorar esse mercado de
streaming de uma maneira mais
atual. Ainda não sabemos como
vai ser, não temos uma data ou
se será por país ou região, mas
apostamos no futuro dessa possibilidade e confiamos muito na
liderança global da empresa.
Parque
Não é que nunca teremos um
parque no Brasil, mas, como em
toda empresa, precisamos de
um modelo de negócios viável
e sustentável. Temos interesse e sempre analisamos planos.
O atual momento econômico
e político do país também não
nos ajuda, com isso, trazemos a
magia Disney de uma outra maneira até o dia em que possamos
ter um parque por aqui. Temos
cerca de 1,6 milhão de brasileiros
em nossos parques nos Estados
Unidos por ano, sabemos que é
um público bastante relevante.
coragem
Acredito que novas ideias virão. A Disney faz sempre apostas
certeiras e é uma empresa corajosa que não tem medo de inovar.
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Marcas

Brahma quer mudar capital do país
para Barretos durante Festa de Peão
Divulgação

Campanha, assinada
pela Africa, transforma
Evidências em hino

CristianE Marsola

A

A Festa de Peão de Barretos faz a cerveja Brahma lançar movimento para transformar a cidade em capital
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Brahma quer transformar Barretos na
capital do Brasil durante a Festa de Peão,
que vai até dia 27. O movimento Barretos Capital do Brasil foi lançado no início do mês.
“Brahma é uma parceira de longa data da
música sertaneja, e o Rodeio de Barretos é
um ícone dessa cultura. No período em que
Barretos se sente a cidade mais importante do
Brasil, Brahma quer celebrar e convida os fãs
de sertanejo a fazer parte dessa homenagem”,
falou Pedro Adamy, diretor de marketing da
cerveja.
No último dia 18, foi lançado um filme com
o hino da nova capital. A peça mostra um grupo em um bar, tomando chope e entoando
Evidências. A cena é bem parecida com a do
vídeo que viralizou na internet com passageiros de um trem cantando a música. “O viral
impulsionou a ideia. Nada mais marcante para
a música sertaneja e para os brasileiros do que
Evidências. O clássico, que estourou nos anos
1990, hoje é cantado em karaokês, shows, festas – e até no metrô, a plenos pulmões. E em
Barretos não é diferente, ao tornar-se capital
do país, a música passa a ser hino nacional”,
explica Matias Menendez, diretor de criação
responsável por Brahma na Africa.
O pontapé da campanha, criada pela Africa, foi a visita de representantes da marca à
cidade para coletar a assinatura da associação
Os Independentes, responsável pelo evento
desde 1956. “Os moradores de lá, que normalmente convivem com a tranquilidade da região, passam a se sentir o centro do país com a
chegada do maior rodeio da América Latina. E
foi justamente para legitimar esse sentimento que a Brahma criou o movimento”, afirma
Menendez.
Um vídeomanifesto, que convida fãs e artistas a assinarem a petição, foi divulgado na
internet. Também está no ar o site que recebe
assinaturas: www.brahma.com.br/assine-ja.
O cantor Wesley Safadão ajudou a divulgar
a possibilidade de assinar a petição pelo Instagram. Os participantes fazem um vídeo ou
uma foto no Stories com a própria assinatura,
marcam o perfil @brahmacerveja e colocam a
#barretoscapitaldobrasil.
Ao longo da semana passada, a campanha
foi ganhando força. A tradicional choperia
Pinguim, de Ribeirão Preto, por exemplo, deixou de servir, pela primeira vez, o chope Antarctica. Durante o festival, as torneiras só vão
servir chope Brahma.

marcas

Eudora coloca
a mulher como
protagonista

Divulgação

C

om seis anos de mercado, a marca de
cosméticos, do Grupo Boticário, nasceu com
a proposta de ser uma empresa multicanal.
Com foco na venda direta, a marca também
possui uma loja física em Belo Horizonte e 16
quiosques espalhados pelo Brasil. Para Daniel
Knopfholz, diretor da Eudora, com um consumidor
multicanal é natural estar em todos os segmentos.
Nesta entrevista, ele faz um balanço dos primeiros
anos da companhia, relata os desafios para
driblar a crise econômica e revela os detalhes
do novo movimento da marca, que coloca a
mulher como protagonista da própria história.

Alisson Fernández
O iníciO
Podemos dividir a Eudora
em duas fases. A primeira, que
chamo de aprendizado, durou
três anos e foi para entender
o que era certo ou errado e o
que funcionava ou não para a
marca, que já no terceiro ano
conseguiu se consolidar no
mercado. A segunda, é a fase da
evolução, em que conseguimos
deslanchar e fazer no quarto,
quinto e sexto ano uma evolução bastante acelerada.
crisE
Fazer parte de um grupo que
dá a resiliência necessária para
enfrentar anos de crise faz toda
a diferença para a marca se desenvolver. E essa resiliência, na

minha opinião, passa por três
pilares. O primeiro, claro, o financeiro, pois você tem uma
empresa com capital financeiro
que ajuda a se sustentar no momento em que a crise aperta. O
segundo, a experiência, o Grupo Boticário tem uma expertise
que passa de uma unidade para
a outra e faz com que o negócio se fortaleça. E o terceiro, o
empreendedorismo, a empresa
incentiva a tentativa e encara
os erros, pois se você não tenta e não faz diferença na hora
da crise, não vai se destacar
no mercado. Então, usufruir
desses três pilares nos ajudou
muito e nos deu uma proteção
maior para enfrentar momentos
de crise. Fechamos bem o ano
de 2016, crescemos quase 80%,
e não apenas em receita, mas

Daniel Knopfholz: “Nossa mulher é jovem, urbana e antenada”

também com expansão de produtos em todas as categorias, o
que é muito importante para ter
um negócio mais saudável.
PErFiL
Não gostamos da classificação social, de classes A, B, C ou
de faixa etária, a gente entende
que há uma segmentação comportamental. A nossa mulher
Eudora, que tem entre 25 e 45
anos, é uma mulher muito urbana, que trabalha, tem filhos
ou que decidiu ser dona de
casa sem nenhum problema.
Ela vive em um conflito entre
os mundos corporativo, familiar e social. E precisa não só de
respostas, mas de apoio.
PrOtagOnismO
Acreditamos que não era

mais o momento de fazer o
manifesto de uma classe. Fizemos pesquisas com mais de
1.500 mulheres e percebemos
que elas já sabem que podem
fazer de tudo, mas, ao mesmo
tempo, ainda sofrem uma discriminação velada e precisam
enfrentar alguns desafios. Nosso papel é ajudá-las, trazendo
mais informações e diversos
conteúdos com exemplos de
que tudo é possível. Queremos
incentivá-las a irem atrás, e o
produto de beleza dá o passo
inicial para a autoestima, pois
na hora que a mulher passa o
batom, ela sabe que fez aquilo
por ela. Acreditamos que o conteúdo e o produto de beleza são
duas coisas que garantem a autoestima e um caminho melhor
para a pessoa.
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Smiles quer mostrar aos brasileiros
como é fácil viajar trocando milhas

S

miles surgiu no mercado há mais de 20 anos
como o programa de fidelidade da antiga
Varig. Hoje, a empresa tem mais de 12 milhões
de clientes e parceria com 14 companhias
aéreas, incluindo a Gol, que assumiu a Varig. Na
comunicação, um dos maiores desafios é mostrar
para os brasileiros que é fácil e possível viajar
trocando milhas. Nesta entrevista, a diretora de
marketing Loraine Ricino fala sobre os benefícios da
plataforma e a estratégia multicanal para divulgar
a mensagem de Smiles com a campanha É mais
fácil, criada pela FCB. “A gente quer transformar as
milhas em sorrisos”, fala ela, fazendo um trocadilho
com o significado da marca em inglês. A Átomo
Comunicação também atende a marca.
KELLY DORES*
BASE DE PARTICIPANTES
Hoje temos 12 milhões de clientes. Qualquer pessoa
pode se cadastrar com um CPF. Você pode usar os pontos
de fidelidade acumulando por meio de uma viagem, por
meio das companhias aéreas ou porque gasta dinheiro no
banco e acumula pontos. No geral, o nosso cliente é das
classes A/B, porque acumula muito ponto no cartão e pode
transferir para o programa de fidelidade. O nosso foco, de
fato, é a pessoa de mais alta renda. Os nossos clientes têm
acima de 35 anos, o que faz todo sentido, porque eles têm
mais condição financeira, mas a gente também está fazendo um movimento para trabalhar com jovens. Queremos
que essa marca já converse com essa geração mais jovem.
DESAFIOS
O grande desafio é explicar para o consumidor o que é
um programa de fidelidade. O segundo ponto é mostrar
como ele acumula os pontos, ou seja, quando ele compra
qualquer coisa já está acumulando. E na hora da decisão
de ele enviar para algum programa de fidelidade, preciso mostrar por que ele deve colocar no Smiles.
É mAIS FáCIl
No site do Smiles, você faz praticamente 100% tudo
o que precisa. É muito fácil. Por isso a nossa campanha
tem o mote É mais fácil viajar com a Smiles. O objetivo
da mensagem é explicar a facilidade do programa e
mostrar que as pessoas podem viajar para qualquer
país, viajar dentro do Brasil, viajar com pontos que
acumula nas companhias aéreas, com os pontos do
cartão de crédito. Tudo isso é a facilidade.
mARKETING INTEGRADO
Eu não vou colocar toda a minha verba
de comunicação e de marketing no online
porque tenho uma convicção muito grande no marketing integrado. Estou convicta de que tenho vários tipos de consumidores e com cada um eu posso falar
de um jeito. Tenho 1,2 milhão de pessoas
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Loraine Ricino:
“Eu acredito muito
na comunicação
integrada”

Alê O

liveira

que assinam e recebem Veja toda semana,
têm as pessoas que ouvem rádio AM ou FM,
aquelas que estão nas redes sociais e tenho
os mais velhos, que são clientes que pedem
ajuda na central de atendimento porque
não sabem usar tudo o que a gente oferece
na internet. Eu acredito muito na comunicação integrada.
INOvAçãO
Smiles é aspiracional. Outro dia vimos
que pessoas das classes C, D e E também
usam o programa. É isso que a gente quer
explicar: se a pessoa se programar, vai
viajar com suas milhas porque o que você
gasta, seja o que for, faz você acumular
pontos. O brasileiro não se programa, é
cultural. A partir de 100 milhas já dá para
viajar para o Rio de Janeiro, com o Smiles
é Money, em que o cliente paga uma parte em dinheiro e uma parte em milhas. A
validade das nossas milhas é a melhor do
mercado. Antes era de três anos e agora é
de dez anos. A Smiles tem uma cultura de
inovação, a cada três meses lançamos produtos. O Smiles é Money é um deles. Ele
permite que pessoas que não tenham o total de milhas comprem passagens combinando com dinheiro.
O QUE É O PROGRAmA
Toda semana anunciamos na Veja com
a campanha É mais fácil, criada pela FCB.
Também estamos na Veja São Paulo semanalmente, temos inserções em rádio,
Elemidia, mídia de aeroportos e, fora isso,
todos nossos canais e redes sociais. A

Um FESTIVAL para conhecer pessoas,
buscar inspiração e ver de perto o
melhor do universo criativo

“O grande desafiO
é explicar para O
cOnsumidOr O que é um
prOgrama de fidelidade”

questão é que muita gente não sabia que
a Smiles oferecia viagens internacionais
e agora elas estão começando a saber. Eu
quero contar histórias, dialogar. O nosso
objetivo é explicar o que é um programa
de fidelidade e eu tenho a absoluta convicção de que os clientes vão optar pela
Smiles, não só pelas vantagens, porque é
mais fácil, mas porque eu sou a empresa
que vou dar a informação.
CRESCImENTO
Até na crise a gente cresceu. São dados
interessantes. Você pode gastar mais ou
pode gastar menos em função da crise. O
fato é que você vai gastar e vai acumular
seus pontos. Os pontos são das pessoas e
eles podem ser transformados em milhas
para que elas viajem. Talvez demore um
pouco mais de tempo, mas essa programação, essa educação para que a pessoa saiba
como usar da melhor forma possível o ponto que ela acumula, quanto ela gasta, é o
nosso grande foco.

BAlANçO
Vamos fechar 2017 como mais um bom
ano. Também olhamos com muito otimismo
para o ano que vem. Como falei, de três em
três meses, a Smiles lança produtos novos.
Todo esse olhar que a gente tem para inovação, para buscar coisas novas, tem muito
a ver com o consumidor final. O objetivo é
fazer com que ele use os pontos acumulados, seja por meio de bancos, companhias
aéreas ou hotéis, da maneira mais eficiente.
E a gente vai lançar mais produtos este ano
ainda. E tem um pipeline de novos produtos
para o ano que vem também.
HOTÉIS
Você pode ganhar até 15 mil milhas por
diária com os hotéis. A diferença é que
quando você reserva por meio do site da
Smiles, ganha milhas. Tanto pode pagar
com milhas quanto pode pagar com dinheiro e acumular milhas. No final, a pessoa
pode ficar no mesmo hotel que ficaria, sendo que a diferença é que vai ganhar milhas.
A pessoa paga um pouco menos até a diária.
É um dos produtos que a gente tem que é
o grande foco da comunicação, pensando na jornada completa do turista. Temos
também o Conta Família, que lançamos há
pouco tempo, em que o cliente pode juntar
a família ou um grupo de amigos e colocar
até seis pessoas. O administrador e mais
cinco pessoas compartilham as milhas. São
produtos muito inovadores que não existem neste mercado de fidelidade.
*COLABOROU ALISSON FERNÁNDEZ
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Natura destaca mulheres guerreiras
em campanha para suas fragrâncias
Novo filme criado pela DPZ&T para a empresa traz a voz inconfundível
da cantora Elza Soares, interpretando a canção Mulher do Fim do Mundo
Fotos: Divulgação

Claudia Penteado

A

Natura personificou a força da mulher brasileira
na voz inconfundível de uma
reconhecidamente guerreira,
Elza Soares. A cantora interpreta, no novo comercial dos
perfumes da Natura, a canção
Mulher do Fim do Mundo e vai
protagonizar alguns vídeos
no meio digital falando sobre
empoderamento feminino. A
criação da DPZ&T faz parte da
nova fase da campanha dedicada a divulgar o posicionamento A Casa de Perfumaria
do Brasil, iniciada em março
deste ano.
Na mídia impressa, uma
modelo negra é destaque em
anúncios, bem como no mobiliário urbano, associada às
formas orgânicas de pedras
preciosas do Brasil. A intenção é, ao mostrar mulheres
guerreiras, colocar em evidência os perfumes de notas
olfativas mais fortes e mais
sofisticados da Natura, como
Una e Ilía.
Denise Coutinho, diretora
de perfumaria da Natura, afirma que a área é uma categoria
muito relevante para a empresa e sempre foi desenvolvida
tendo como inspiração e território a brasilidade. De acordo
com a executiva, a perfumaria
cresceu acima do mercado total, ao todo 14,6% no primeiro
semestre. Nos últimos anos,
a empresa vem crescendo em
outros países, como Argentina, Chile, Colômbia, México
e Peru, além de ter também
presença nos Estados Unidos
e na França. A intenção é usar
o atual conceito para reunir
e diferenciar os perfumes da
marca globalmente. Provocativa, a campanha traz o conceito Descubra as notas mais
fortes, poderosas e ousadas da
Casa de Perfumaria do Brasil.
“Quanto mais próximo das
nossas raízes, quanto mais lo-
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Os anúncios para mídia impressa e para mobiliário urbano trazem modelos negras que são associadas a pedras preciosas

cal a marca for, mais consegue
se diferenciar da concorrência
e se internacionalizar. E o retorno que temos dos consumidores é que de fato a perfumaria da Natura é diferente,
única, tem um jeito próprio
de fazer perfumes”, comenta
Denise.
No segundo semestre, o
novo posicionamento será
lançado na América Latina,
e a executiva fala que ainda
estuda com a agência como a
adaptação será feita para os
países vizinhos.
A escolha de Elza Soares
para protagonizar o novo comercial veio do desejo de não
usar uma mulher estereotipada para representar força e
poder. A cantora é uma guerreira, vencedora e admirada
por sua história. A presença
dela ainda permitiu ter a música brasileira como fio con-

“Quanto mais
próximo das
nossas raízes,
Quanto mais local
a marca for,
mais consegue se
diferenciar da
concorrência”

dutor da campanha.
Denise Gallo, diretora de
criação da agência, afirma
que a campanha dá um passo
além, sai da linguagem mais
contemplativa para um viés
mais sensorial, além de provocar uma reflexão sobre o
feminino e a força da mulher.
“Quisemos fazer uma homenagem à força da mulher.
A Elza representa tudo isso e
ainda transcende gerações.
Essa perspectiva fortalece a
mensagem porque nos damos
conta de que empoderamento
feminino, embora esteja sendo mais falado, existe há muito tempo. A força da mulher
está aí desde sempre”, afirma
a criativa.
Segundo ela, a música tem
sido uma aliada importante
no processo de consolidação
do conceito A Casa de Perfumaria do Brasil.

MarCaS

Suplicy Cafés se reposiciona para
atingir novas formas de consumo

Divulgação/Rodrigo Zorzi

Empresa ainda ganha
três sócios e inaugura
sua flagship, em
São Paulo
Danúbia Paraizo

Q

uando Marco Suplicy criou a marca de
cafés especiais que leva seu sobrenome, há quase 15 anos, o segmento era praticamente inexistente no Brasil. Tomar a
tradicional bebida estava mais restrito ao
consumo em casa ou no máximo no balcão
da padaria, mas o cenário estava prestes
a mudar. Nos últimos anos, a exemplo do
que ocorreu com os chocolates e cervejas,
o café artesanal ganhou destaque e investimentos de novas marcas, aumentando a
concorrência no mercado.
Para não perder espaço e relevância, a Suplicy Cafés está se reposicionando, trazendo novos sócios ao negócio. Entram para
o time, ao lado do fundador, Laly Mansur,
Felipe Braga e Bruna Caselato com objetivo
de renovar a experiência de tomar um bom
café. Para solidificar o conceito, a marca
acaba de inaugurar sua flagship na Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo, já
com cardápio reformulado e novas apostas,
como o nitro café, bebida extraída a frio que
já é tendência na Europa e Estados Unidos.
“Estudamos o mercado, entendemos o
movimento que é realizado no exterior e
como explorar os cafés que são parecidos
com o que trouxemos, com novidades tanto
nos métodos quanto no ambiente e acompanhamentos”, explica Bruna Caselato,
que assumiu também o cargo de diretora de
marketing. “Desenhamos uma tese nova: a
marca tem carinho, sempre imprimiu uma
boa qualidade, é muito procurada para boas
parcerias, como temos com a Latam Linhas
Aéreas, mas estava tímida, precisava atualizar sua imagem”.
Com três lojas próprias e 14 franquias
no Brasil e no exterior, a Suplicy Cafés
pretende dar um grande salto no negócio.
Até 2020 a expectativa é chegar a 50 franquias. “A gente ainda está engatinhando no
mercado de café artesanal no Brasil. Nosso
objetivo é mostrar para o consumidor que
ele pode ter uma experiência nova, que ele
aprenda a diferença entre as opções, processos de qualidade, origem, certificação.
Que ele saiba sentir tudo isso na xícara. Um
dos movimentos é o de educação da categoria. Mostrar o que é café especial e como
ele pode estar na sua mesa, seja em casa, no
caminho ou escritório”, diz Bruna.
C

M

Y
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O fundador da empresa, Marco Suplicy, e seus novos sócios, Laly Mansur, Felipe Braga e Bruna Caselato

AS EMPRESAS SE DEPARAM HOJE COM O MAIS
COMPLEXO CENÁRIO PARA MARCAS JAMAIS VISTO.

Participe do Branding@ABA SP.
Venha ver as principais tendências do branding, suas transformações e o futuro das marcas.

Local: Auditório ESPM
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Rua Joaquim Távora,1240 - Vila Mariana, São Paulo
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mheim3011/iStock

P&G corta US$ 140 mi
em mídia digital
Mesmo assim, empresa registra
aumento orgânico de vendas em 2%
Rafael Sampaio

A

organização que deu início ao inferno
astral da mídia digital, a P&G, voltou a
ser notícia nas últimas semanas. No começo deste ano a empresa, a maior anunciante
do mundo, denunciou problemas sérios no
digital, como a falta de critérios unificados
de visibilidade, a ausência de padrões reconhecidos e auditoria por terceiros de pesquisas e mensuração de resultados, uma
quantidade excessiva de fraudes e mais
o problema da falta de garantia de que as
suas mensagens não seriam publicadas em
ambientes inadequados (como sites pornográficos e promotores do racismo e do terrorismo).
A essa denúncia, a empresa acrescentou
as decisões de boicotar as alternativas mais
duvidosas e mais inseguras, além de reduzir seus investimentos na mídia digital enquanto a situação não se alterasse de forma
substancial.
Não demorou muito para que seu grande
concorrente global, a Unilever, fizesse declaração na mesma linha, e outros importantes anunciantes mundiais seguissem
essa postura e ação.
Na onda de rever seus investimentos em
publicidade, a P&G e a Unilever anunciaram que iriam buscar um relevante ganho
de eficiência, diminuindo o número de
mensagens produzidas, a quantidade de
agências empregadas e a racionalização na
gestão e emprego da mídia em geral.
Mesmo o meio que elas indicaram que
seria revalorizado, a televisão, seria submetido a um cuidadoso escrutínio de seu
uso e não mais automaticamente o destino
dos recursos economizados em outras plataformas e mídias.
No caso da P&G, a empresa divulgou
que, no último trimestre, os cortes na mídia digital chegaram a US$ 140 milhões,
mas essa redução não impediu uma performance de crescimento orgânico de suas
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vendas em cerca de 2% globalmente (desconsiderando as variações de câmbio e de
desinvestimento em algumas linhas).
Esses resultados animam, evidentemente, a organização a seguir em seus planos
de racionalizar os investimentos em publicidade no geral e no digital, em particular.
Inclusive porque o duopólio que controla a
mídia digital – Google e Facebook – tem feito muito pouco em termos concretos para
modificar para valer os quatro problemas
apontados no início desta coluna. Outras
importantes empresas e instituições do setor digital têm se esforçado bem mais para resolver esses problemas, mas a imensa
participação do duopólio (quase 80% da
receita total) impede que a transformação
ocorra, até agora, no ritmo e na amplitude
necessária.
Só mesmo atitudes, ações e exemplos
dos maiores anunciantes do mundo poderão acelerar essa mudança. A Unilever, que
também reduziu os seus investimentos no
digital no último trimestre, mas não relevou quanto, informou ter crescido orgânicos 3%. Outros concorrentes de áreas correlatas (K-C, C-P, RB e Johnson & Johnson)
anunciaram redução de investimentos em
mídia, mas não reportaram nem em quais
isso ocorreu nem o efeito em evolução das
vendas.
Isso nos lembra que todo o cuidado é
pouco quando se pensa em diminuir as
aplicações em mídia. Se a mídia é essencial
no modelo de negócios das marcas (caso de
TV, jornal, rádio, revista, OOH e até certas
opções digitais), essa redução pode ser improdutiva ou até contraproducente.
Mas se a mídia está sendo utilizada sem
a devida lógica e os necessários cuidados
para uma mensuração precisa e efetiva de
seus resultados, muito provavelmente a
melhor decisão é realmente não utilizar essas alternativas ainda não dominadas com
efetividade ou que não sejam capazes de
comprovar seus efeitos reais e seu valor em
termos de ROI para os anunciantes.

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

curtas
Fotos: Divulgação

O SBT fechou um projeto multiplataforma com a Mabel, marca
do Grupo Pepsico. O diferencial da ação é que a emissora, juntamente com a agência SalveTribal, foi responsável pelo desenvolvimento da promoção Sabor premiado, incluindo a utilização do
apresentador Celso Portiolli, filme na TV e nos canais digitais. A
ação vai sortear prêmios de R$ 6 mil por semana, e um prêmio final de R$ 100 mil no próximo dia 23 de setembro. “Cada vez mais,
queremos atuar como parceiros de negócio das marcas, apostando
em uma mídia eficiente em todas as nossas plataformas, somada
a um conteúdo aderente e relevante ao público”, explica Rodrigo
Navarro Marti, diretor de Multiplataforma do SBT.

A MediaMonks anuncia a chegada de Ciaran Woods para o posto de head de produção para a América Latina. O holandês vai liderar o time de produtores dos escritórios de São Paulo, Buenos
Aires e México. No Brasil, Ciaran vai trabalhar diretamente com
Isabela Castro e Eduardo Furbino. “A função do produtor é estreitar o caminho entre negócios, estratégias e produção”, diz Daniel
Magnanelli, sócio e diretor de negócios da empresa. “A ideia é trazer o conhecimento da MediaMonks para cá, além de aprender e
exportar a criatividade brasileira e a cultura latino-americana para
o mundo”, diz Ciaran, que recentemente esteve envolvido com a
produção de Squid, para Old Spice. Na foto, da esquerda para a
direita, Eduardo Furbino, Ciaran, Isabela e Magnanelli.

Com a assinatura da Wieden+Kennedy, o conceito A alegria tá
aí. Dê uma mordida chega às embalagens da Lacta. A criação é da
agência britânica Design Bridge, desenvolvida ao longo dos últimos dois anos, busca reforçar a identificação dos pequenos momentos diários de alegria dos consumidores.

PRIMEIRO
ENCONTRO
APP COM
PRODUTORAS
DE SOM

A cerveja Crystal lança mais um filme com a dupla Zé Neto &
Cristiano, que pode ser visto a partir deste domingo. Criada pela
Y&R em parceria com o departamento de marketing da marca, o
filme mostra uma festa regada a Crystal.

Temas:

Contratos e direitos autorais
nas produtoras de som
Produção da obra sonora e
uso de obras preexistentes

Cessão ou não de direitos autorais e conexos

Dr. Paulo Gomes de Oliveira Filho
Diretor jurídico da APP, atuante nas áreas de
Propriedade Intelectual, Direito Administrativo,
Direito da Comunicação e Defesa do
Consumidor.

Cuidados a serem tomados com
plágio e contratação pelo cliente

Temas:
O PODER DOS
INFLUENCIADORES A importância dos inﬂuenciadores

nesse mercado que cresce numa
base de 130% ao ano

Celso Forster
Sócio e Diretor de Atendimento
da BR Media Group.
Por mais de 30 anos, atuou nas áreas
de Mídia e Atendimento de renomadas
agências de publicidade brasileiras:
JWT, Y&R, Norton (Publicis) e DM9,
como Diretor e Vice-Presidente.

Informações e inscrições: (11) 3813-0188
www.appbrasil.org.br

Data: 23/08/2017
Horário: das 9h às 11h
Local: Sede da APP
Rua Hungria, 664 120 andar - Jardim Europa São Paulo/SP

APOIO:

Data: 28/08/2017
Horário: das 19h10 às 20h30
Local: Teatro Fecap
Av. da Liberdade, 532 Liberdade - São Paulo/SP

Cases e principais ferramentas
utilizadas
Uso da tecnologia na seleção
de inﬂuenciadores

REALIZAÇÃO:
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Gaiolas de ouro
“Liberdade de voar num horizonte qualquer,
liberdade de pousar onde o coraçãoCecília
quiser”.
Meireles
Francisco alberto Madia de souza

G

ianni Morandi ergueu a guitarra e mandou ver: “C’era um ragazzo che come
me amava i Beatles e i Rolling Stones...” e
terminava, cantando: “Nel petto un cuore
più non há. Ma due medaglie o tre tatatatatatatatatata...”. Já comentei sobre eles aqui.
Talvez, de forma extemporânea, também,
como o ragazzo de Morandi, amassem os
Beatles e os Rolling Stones. Mas tudo o que
queriam, mesmo, era fabricar uma cerveja
artesanal de excepcional qualidade.
E assim caminhava a vida. Vitórias, derrotas, descobertas, percalços, tudo dentro
da normalidade das pequenas empresas e
de empreendedores que decidiram viajar
nos próprios sonhos. Corta para 2017. Agora
são diretores da Ambev! Que merda! Venderam os sonhos. Não resistiram.
Tiago e José Felipe Carneiro – Wäls – e
Marcelo Carneiro – Colorado. O Carneiro no
sobrenome é mera coincidência. Ou, quem
sabe, o “critério” que a megacorporação
adota – na falta de outro melhor – para escolher os protagonistas de uma história a
ser fabricada sobre outra que fora contada
e interrompida. E aí, a PEGN foi entrevistar
agora, pouco mais de dois anos depois, os
adquiridos, comprados ou vendidos.
Marcelo Carneiro, 57 anos, Colorado: “O
que mudou após a venda?”. Marcelo: “Não
perdemos nenhum funcionário importante
nem tivemos de fazer demissões. Já na parte do maquinário é tudo mais moderno...,
mas a melhor mudança é que eu não tenho
mais de me preocupar em pagar as contas
do mês...”.
Tiago Carneiro, 34 anos, Wäls: “Qual o
seu papel atualmente?”. Tiago: “A AB InBev, controladora da Ambev, criou uma
área global de novos negócios chamada
Disruptive Growth Organization. Fomos a
primeira empresa do mundo a fazer parte
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dela. Eu e meu irmão ocupamos oficialmente cargos de diretoria dentro dessa
área. O relacionamento com os demais
funcionários é muito menos traumático do
que eu imaginava. Temos autonomia para
tomar decisões. Essa condição foi discutida
ainda durante as negociações...”.
Perceberam, esqueceram-se do produto.
Nem mesmo se lembram mais dos dias e
noites acordados em busca de uma marca.
Os Carneiro agora vivem na gaiola. Quem
sabe, talvez, de ouro. Podem cantar e voar
o quanto desejarem e quiserem, desde que
dentro da gaiola.
Quando os concorrentes eram/são de
peso e descomunais, a AB InBev ia/vai lá
e compra. Lembra Anheuser-Busch, a dona da Budweiser, 2008. Lembra Sabmiller,
2016. E quem mais se colocar pelo caminho. Passarinho pequeno, que eventualmente possa incomodar no futuro, castra-se ou desidratam-se as asas, se possível,
no berçário.
Para tomar conta desse berçário, a Ambev criou uma diretoria. A de cervejas especiais. Segundo o diretor-responsável pela área, os clientes querem novos tipos de
cerveja, novos estilos e produtos mais artesanais... é um negócio que vem crescendo
muito mais do que a gente imaginava...”.
Tudo, eu disse tudo, que o trio de ouro
ou três mosqueteiros tentaram fazer do zero deu com os burros n’água. Fracasso descomunal. São absolutamente incapazes de
construir o que quer que seja.
Mas, pegar pronto e multiplicar, detonando dezenas de anos de branding, é a especialidade deles. Nisso são campeões. Jorge, Marcelo e Beto. Depois? Depois quem
vier na sequência que cuide e resolva. Se
você é empreendedor e tem Carneiro no sobrenome, acautele-se. Os caçadores estão
de olho e no pedaço.

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

PrêMios

Executiva da Pepsico irá comandar
o júri do Festival of Media Latam
A edição deste ano da competição será realizada entre os dias 29 e 31
de outubro, em Miami, e tem outros brasileiros entre os seus jurados

D

aniela Cachich, vice-presidente de marketing da Pepsico Brasil Foods, vai presidir o
júri do Festival of Media Latam
2017, que será realizado entre
29 e 31 de outubro, no hotel
Turnberry Isle, em Miami.
É a primeira vez que uma
brasileira representando o próprio país preside o júri. Em
2015, Fernando Machado, head
global de marketing do Burger
King, estava à frente dos jurados, mas como representante
global da marca.
A premiação ainda conta
com outros jurados brasileiros
para esta edição: Claudia Colaferro, CEO da Dentsu Aegis
para a América Latina; Roberto Gnypek, vice-presidente
de marketing do McDonald’s;
Celio Ashcar Jr, chairman da

Alê Oliveira

Daniela Cachich é a presidente do júri do Festival of Media Latam 2017

Ampro (Associação de Marketing Promocional) e sócio da
Aktuellmix; Carlinha Gagliardi,
diretora de canais de engajamento da BETC/Havas; e Rafael Amorim, diretor de mídia,
conteúdo e inovação da Talent
Marcel.
A cerimônia de entrega de
prêmios ocorre em 30 de outubro. O anúncio do shortlist está
previsto para 21 de setembro.
As categorias são divididas em
quatro pilares: Media, Content,
Technology e Insight.
Durante dois dias, o Festival
of Media Latam é palco de debates, apresentações e seminários com temas relacionados à
comunicação, como fake news,
mídia programática, realidade virtual e o embate entre TV
paga e TV aberta.

Fiap incentiva novos anunciantes com
concurso e palestras sobre comunicação
Disputa acontecerá durante dia dedicado à Inovação e conta com
julgamento do brasileiro Eco Moliterno, CCO da Accenture Interactive

P

ara incentivar os novos anunciantes,
o Fiap (Festival Ibero Americano de la
Publicidad) vai realizar um concurso para
empreendedores e startups no segundo dia
do festival, dedicado à Inovação. As inscrições para a disputa podem ser feitas até esta quinta-feira (24).
O júri é composto por Fernando Vega Olmos, Juan Carlos Gomez de la Torre e José
Del Rio, além do brasileiro Eco Moliterno,
CCO da Accenture Interactive. Antes do julgamento, os executivos vão palestrar para
mais de 100 startups e empreendedores.
Após as apresentações, 12 participantes
terão cinco minutos para apresentar seus
projetos aos jurados. Os três ganhadores
vão receber como prêmio espaço para divulgar sua primeira campanha de comunicação no digital e no rádio e todos os que
participarem da apresentação terão orien-

Alê Oliveira

Eco Moliterno, da Accenture Interactive

tação de uma agência por um ano.
O festival, que será realizado de 3 a 6 de
setembro em Buenos Aires, na Argentina,
está dividido em quatro grandes áreas neste ano: Formatos (F), Inovação (I), Anúncios (A) e Produção (P).
As inscrições foram prorrogadas até esta
terça-feira (22). O novo prazo é uma resposta ao pedido de diversas agências, anunciantes, mídia, produtoras e criativos da
indústria ibero-americana.
Uma das novidades deste ano é que o
júri vai entregar um documento ao final do
evento para que as ideias levantadas durante o festival sirvam de norte a agências,
instituições governamentais, associações
e universidades. O objetivo do relatório é
mostrar o momento atual da publicidade da
região e indicativos de para onde ela deve
caminhar.
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supercenas
Paulo Macedo paulo@propmark.com.br

A atriz Grazi Massafera é a grande atração da campanha de lançamento do produto Elseve Reparação Total, da L’Oréal, que está no ar nas principais emissoras de televisão e outros meios de com

REPARAÇÃO
Criação da WMcCann e produção da Paranoid, Grazi Massafera é uma das estrelas
que participam da campanha Fiz plástica
sim, da nova linha Elseve Cicatri Renov, do
portfólio de marcas da multinacional francesa L’Oréal. As gravações do filme tiveram
como locação a Cidade das Artes, no Rio de
Janeiro. Além de Grazi, participam da ação
as demais embaixadoras: Flavia Pavanelli,
Paola Antonini e Juliana Nalu.
PERFORMANCE

O Content Studio, formalizado pela Ogilvy no primeiro semestre do ano, já contabiliza mais de 20 clientes, entre os quais
o laboratório Pfizer, Telhanorte, Allianz,
Tiffany & Co., SC Johnson, Firjan e Niquitin. São 30 profissionais, de jornalistas a
motion designers, dedicados ao projeto.
O setor é dirigido por Fernando Musa,
presidente do Grupo Ogilvy; Toni Ferreira, diretor-geral de estratégia digital; e
Daniel Martins, diretor de operações.
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Content Studio está em atividade há cerca de seis meses e já ostenta no seu portfólio de clientes mais de 20 marcas e 30 profissiona

Fotos: Divulgação

Profissionais da divisão de marketing da Renault e da Neogama posam com emojis durante a gravação de uma campanha de varejo da montadora

LINGUAGEM

Os atores Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa emprestam suas respectivas imagens para ações de comunicação da montadora francesa Renault
criadas pela agência Neogama, do publicitário Alexandre Gama. Porém,
a dupla foi escalada pela primeira vez para atuar juntinha na campanha
Nós compartilhamos superofertas para você curtir a vida num Renault, que
terá cinco comerciais ao todo até o fim da temporada comercial de 2017.
Nas redes sociais, a ação terá uma “nuvem de pessoas segurando emojis
passando pela tela, numa representação real das transmissões ao vivo de
vídeos da internet”.
PORTFÓLIO

Especializada em ativação, a agência Hype, dos sócios Alessandro Ortali
e Celso Antunes, está completando 11 anos de atividades. E, nesse momento, anuncia a conquista de projetos especiais para as marcas Pernod
Ricard, Copersucar, Dafra/KTM e SulAmérica. A agência atende Accor,
Renault, Nissan, Volvo, Ford e TIM. Segundo Ortali, o crescimento contabilizado pela agência com novos negócios foi de 18% no último trimestre.

RESULTADO
Neymar fez seu primeiro
gol no PSG no jogo contra
o Guimgamp, mas o
trunfo do clube não se
limita aos gramados. Vai
se beneficiar muito com
ações de marketing.
A Nike, por exemplo,
prevê aumento de 30%
nas vendas de camisas.
RETORNO
A Globo vai exibir o
especial Tribalistas 2017
no próximo dia 31.
ABUSIVO
Planos de saúde
contrariam projeção
da inflação de 2,71% e
praticam aumentos de
até 46%, como destaca
reportagem da edição
brasileira do El País.
Com a palavra a ANS.

municação. A ação é da WMcCann

ais exclusivos para a operação

DESPEDIDA
Usain Bolt teve lesão na
sua despedida das pistas
durante o Campeonato
Mundial de Atletismo
realizado em Londres.
Não faz mal, o mito já fez
história.

Bianca Rinaldi é uma das entrevistadas do Universo da Cris, programa do Grupo Hinode no YouTube

PODEROSAS

O recém-criado programa Universo da Cris, especializado em lifestyle e beleza, apresentado no YouTube pela empresária Cris Rodrigues, sócia-diretora
do Grupo Hinode, recebeu a atriz Bianca Rinaldi para relatar sua história e os
cuidados que cultiva para manter sua pele em ordem. O projeto vai além do
óbvio. A ideia “é revelar segredos e curiosidades em um espaço democrático
para se discutir perfeição e imperfeição”. Quem assina o projeto é a Vamos
Produções.
TRAÇÃO ELÉTRICA

Nos dias 21 e 22 de setembro será realizada a 13ª edição do Salão Latino-Americano de Veículos Híbridos-Elétricos. Será no Expo Center Norte, em São
Paulo. Na parte de conteúdo serão debatidos temas como design e clima.

PERIGO
Postar fotos nas redes
sociais requer silhueta
esbelta? O psiquiatra
Daniel Barros fez alerta
no Bem Estar para o culto
exagerado ao corpo. A
pessoa tem de se aceitar
primeiro, ele recomenda.
DEGOLA
Só um milagre tira o
Atlético Goianiense da
Segundona, no Brasileirão
de 2018.
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pluralismo e
retroalimentação
Stalimir Vieira

S

emana passada, estive reunido um dia
inteiro com uma especialista em redes
sociais. E foi curioso, quando observando
as postagens que recebo na minha timeline, ela comentou: nossa, que coisa caótica! Ou seja, eu recebia informações tão
diversificadas e desconexas que ficava
difícil definir o que ela chamava de “perfil”. Fiquei bem feliz. Afinal, esse é o meu
perfil.

sobre o amor, o ciúme, a infância, a velhice”. Bem como o seguinte: “Eu sempre
sinto atração por esse pequeno espaço: o
ser humano... um ser humano. Na verdade, é lá que tudo acontece”. E, pensando
assim, concebeu uma obra-prima sobre
política. Porque abandonou a tendência
de seguir os caminhos previsíveis da investigação acadêmica e optou por escutar
sentimentos. No mundo dos negócios,
ainda temos muito de avançar nesse campo. Presos a formatos investigativos que
prezam pelo “foco” em objetivos determinados impositivamente pelos briefings,
dificilmente alcançamos alguma informação relevante, no sentido de ampliar
os horizontes de percepção. Já temos as
repostas de antemão.

De um curioso compulsivo sobre tudo.
Chegam coisas da esquerda e da direita,
de gays militantes a homofóbicos raivosos, de petistas moderados a bolsonaristas extremados, de intelectuais inúteis a
analfabetos úteis, de protetores quase patológicos de animais a defensores da caça como esporte.
Recebo postagens de todos os
“Tudo é
níveis, crenças, matizes ideológicas e quase sempre presto apresenTado
muita atenção e faço algum copara ser
mentário.
percebido

Por isso, não perguntamos
o que não está no script. Não
queremos outras respostas,
além daquelas para as quais
já formatamos os nossos planos de ação. Ninguém prestaria atenção em alguma coisa
pois os processos têm
como de nova,
Naturalmente, para uma esde andar com agilidade. No fium encaixe nal das contas, trabalhamos
pecialista em fazer das redes
sociais um meio eficaz para
óbvio” com o firme propósito de nos
ações de marketing deve ser
convencermos de que os nosmesmo difícil compreender o
sos raciocínios estão corretos,
que pretende alguém que não
comprovados na aplicação de
faz questão nenhuma de defimetodologias
consagradas.
nir uma segmentação. E chegou à concluEssa permanente retroalimentação persão de que desse jeito eu não tenho futumite um desenho mais ou menos acabado
ro. Não podia me dar melhor notícia, ao
do que é o “mercado” para efeito de noslembrar-me de que construí nestes anos
sas ações sobre ele, seja comprando, seja
no Facebook um mosaico de “amizades”
vendendo, seja formando ou contratanque me descortina uma visão pluralísdo. Tudo é apresentado para ser percebisima da sociedade e, por isso, funciona
do como de um encaixe óbvio.
como um alerta permanente contra o risco de eu fazer da rede social uma máquina
Como no sistema todos precisam uns
de retroalimentação “filosófica”.
dos outros, “afina-se” o olhar para verem
todos a mesma coisa. Daí a permanenA formidável escritora ucraniana Svete forja para o enquadramento, tanto na
tlana Aleksiévitch escreveu a respeito de
academia quanto na atividade profissiosua obra O fim do homem soviético: “Não
nal. Talvez seja funcional. Não sei se é
faço perguntas sobre o socialismo, mas
divertido.
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Stalimir Vieira é diretor da Base Marketing
stalimir@gmail.com

Conheça o Brasil
que se recusa a
cruzar os braços
As 1.500 empresas que mais trabalham
para fazer o país vencer a crise
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