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ROcK iN RiO viRA
pAlcO de AtivAções

NOvA/sb fAz pesquisA
sObRe suicídiOs

Agência liderada por
Luiz Sanches foi a
mais premiada do
festival e elegeu o seu
cliente Getty Images
como Anunciante do
Ano. Brasil ganhou
32 prêmios. pág. 43

Marcas apostam em
experiências para o
público na Cidade do
Rock. Segundo Tatiana Costa, diretora do
Multishow, canal fará
sua maior cobertura
do evento. pág. 30

A agência nova/sb, de
Bob Vieira da Costa,
analisou o problema
nas redes sociais por
meio de mais de 1,2
milhão de posts na 5ª
edição do Comunica
Que Muda. pág. 22

A publicidade ainda
é um bom negócio

em momento de transformação, a propaganda gera lucro para
as agências e mantém sua capacidade de movimentar o consumo de marcas, produtos e serviços. em 2016, faturou cerca de
Us$ 2 trilhões junto com entretenimento no mundo. pág. 10
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editorial

Flechas de bambu

A

Armando Ferrentini
aferrentini@editorareferencia.com.br

s flechadas de Janot, quem diria, voltaram-se contra o próprio, em
um fenomenal e surpreendente efeito bumerangue.

para o camburão, mais uma vez, leve, livre e solto, retorna às suas origens, provavelmente arquitetando a próxima travessura.

No seu ímpeto de ser o vingador do impeachment que depôs Dilma
Rousseff, imaginando muito provavelmente ser Michel Temer um dos
orquestradores da derrubada da ex-presidente da República, Janot colocou o atual ocupante da principal cadeira do Planalto no alvo das
suas flechas.

Voltando a Palocci, seu depoimento a Moro atingiu o coração do petismo. Não vê quem não quer. E a esse fato se junta a denúncia de Janot
contra Lula e Dilma, com muitos brasileiros estranhando não só a demora nessa providência por parte da PGR, como interpretando no fato
uma espécie de purgação de Janot, tentando recuperar seu senso de
equilíbrio na missão de zelar pela ordem legal do país, como importante agente da sociedade brasileira.

A divulgação do vídeo e da gravação da conversa de Joesley Batista
com Temer, no subsolo do Jaburu, noite avançada, colocou o país de
pernas para o ar.
Isso se deu no exato momento em que a economia emitia os primeiros sinais de recuperação, embora ainda tênues. O Jornal Nacional (TV
Globo) deixou o país perplexo diante do que se viu e ouviu. E não era
para menos, em se tratando do presidente da República.
A partir desse fato, não só a economia deu cambalhotas para trás, o
que poucos trapezistas conseguem, como ainda acirrou o “nós contra
eles”, aumentando o clima de desassossego geral no país.
Episódios reprováveis se sucederam e o ex-presidente Lula da Silva,
aparentemente em desvantagem para o pleito de 2018, considerando-se a condenação por Moro ainda em fase recursal, imbuiu-se da ideia
de que havia chegado a revanche para o seu partido político.
Isso durou até a negativa da Câmara Federal em autorizar que Temer
fosse processado pelo STF. Embora com acusações de compra de votos
parlamentares, Temer safou-se do pior, prosseguiu presidente e usou
e abusou da sua longa experiência na política brasileira, adicionada ao
seu inegável cabedal jurídico, que o fez enxergar mais longe do que os
seus detratores.
Não se pode dizer que tenha dado a volta por cima, porque essa novela
está longe de terminar. Há muitos outros capítulos aguardando a hora
da sua apresentação ao público. Sem falar nos posteriores, ainda a serem pensados pelos estrategistas dos vários gomos da roleta Brasil.
Se há algo que Temer não demonstra, ao contrário dos seus principais
algozes, é açodamento. A diferença nesse quesito entre o presidente
da República e o titular (até o dia 17) da PGR é abissal.
Nestes últimos dias, pudemos confirmar, de forma indiscutível, o
quanto o doutor Janot demonstra dificuldades em se sair bem no alto
cargo republicano que ocupa. Falta-lhe jogo de cintura e sobra-lhe
pressa seletiva.
Após todo o embaço recente criado pelo depoimento de Palocci ao juiz
Sergio Moro, mais uma intervenção nacional dessa estranha figura de
Joesley Batista, em dois momentos distintos: a “nova” gravação, com
sua metralhadora giratória e inconsequente, atingindo vários personagens da República. E a intimação para depor na PGR, em dia de feriado nacional.
Quando o país inteiro aguardava que o depoente saísse da PGR direto

Aguardemos os próximos capítulos, agora mais acelerados que nunca.
***
Enquanto isso, no mercado da comunicação do marketing, que o PROPMARK cobre há 52 anos, temos a comemorar a nova vitória dessa elogiável agência que é a AlmapBBDO, eleita Agência do Ano no Fiap
2017. Ela sempre conquistou grandes prêmios nacionais e internacionais, enaltecendo com estes últimos a qualidade indiscutível da propaganda brasileira.
***
De repente, com a denúncia pela imprensa, autoridades do governo
paulista e a própria USP, encarregadas de zelar pelo Museu de São
Paulo (antigo Museu do Ipiranga), descobriram que há cinco anos essa
valiosa unidade da história da pátria encontra-se fechada para merecida reforma geral. Só que, transcorridos esses 60 meses, nada se fez a
propósito da prometida obra.
Uma vez mais, balançando a roseira dos acomodados, a imprensa
lembra o abandono de um patrimônio nacional. O bastante, quem
sabe, para uma tomada de atitude por quem de direito, satisfazendo o espírito de Pedro I, que, bem perto do local onde depois foi
construído o tradicional museu, proclamou a Independência do
Brasil (“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas/De um povo heroico o brado retumbante”).
O riacho foi canalizado na gestão da então prefeita Marta Suplicy e
suas águas nem de longe lembram as mesmas águas que saciavam a
sede de cavalos e cavaleiros “retratados” por Pedro Américo no famoso quadro da Independência.
De qualquer forma, prosseguem correndo por lá, agora na expectativa da nova sede do Museu de São Paulo, que preferimos chamar de
Museu do Ipiranga.
***
A matéria de capa desta edição é conclusiva: a publicidade prossegue
sendo um bom negócio para todos os antigos e novos players do mercado. Principalmente para os anunciantes, lembrando o irretocável
slogan de uma agência de propaganda de São Paulo: “Quem não anuncia se esconde”.
***
Este Editorial é uma homenagem a José Luiz Datena (Brasil Urgente,
Band) pela longa e incansável luta contra crimes e criminosos.

FraSeS
“dormia a nossa pátria mãe tão distraída/
Sem perceber que era subtraída/
em tenebrosas transações”.
(“Vai passar”, Chico Buarque, que compôs visando a ditadura
militar, sem imaginar que permaneceria mais atual ainda
nos governos que apoiou)

“Governar no Brasil é aumentar impostos”.
(Entreouvido no Metrô)
“a competência dos bandidos no Brasil é ouro em
qualquer olimpíada da corrupção”.
(Fernando Gabeira, Estadão, 8/9)
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Publicidade
ainda é bom
investimento

Apesar de muitos considerarem
que a atividade está em baixa,
a maioria enxerga ótimas
oportunidades para gerar lucro
às agências e elevar o valor
das marcas.

PRêMio

Revista Propaganda
elege os melhores

Festa de entrega do troféu O Comunicador
será no dia 18. O apresentador Silvio Santos
foi eleito o Empresário do Ano no Prêmio
Veículos de Comunicação. pág. 42

MARcAS

Santander destaca
paixão por Ferrari

Assinada pela Ponto de Criação, Volta ao
mundo Ferrari leva clientes para viagens
à sede da marca, na Itália, e ao parque de
diversões em Abu Dhabi. pág. 36
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isobar e MiT mensuram emoções através de VR
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conexões

Post: Marcelo Lyra foi convocado em abril deste ano para
liderar o processo de gerenciamento de crise e recuperação
de imagem da holding Odebrecht, peça central no esquema
de corrupção evidenciado pela
Operação Lava Jato. O executivo elaborou estratégia para colher frutos em até cinco anos. Na
entrevista a seguir, ele fala sobre o processo de reconquista
de reputação.
“Sobre gerenciamento de crise.”
Patricia Andrade

Facebook
Post: [EXCLUSIVO] Seguindo os
passos de Anitta, a cantora Pabllo
Vittar estreia videoclipe com participação da marca Trident. Confira o making of da música Corpo
Sensual #pabllovittar #trident
#anitta #propmark
“E o Ministério da Saúde também.”
Paloma Costoya
“Da Avon também, né?”
Mário Reis
“Por que antes ninguém patrocinava
clipe, né?”
Leo Maia
Post: Para medir o impacto das
campanhas que utilizam novas
tecnologias, agência está lançando novo serviço em parceria com
o Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
“Bacana!”
Ronaldo Gazel
Post: Compra de mídia em programas culinários movimentou mais
de R$ 800 mi em 2017
“Culinária. $$$”
Karla Mendes
Post: O Brasil tem 57 peças finalistas na shortlist do Fiap 2017 (Festival Ibero Americano de la Publicidad), entre trabalhos de agências
e estudantes.
“Aeee! Dois shorts no Fiap 2017. Valeu,
Miami Ad School.”
Thomaz J. Marsiglia
Post: Netflix, Globo Play e Now podem perder obrigação de 20% de
conteúdo nacional
“Queremos o dinheiro, ‘maluko’! Conteúdo e cultura nós deixamos para o
Ministério de Minas e Energia...”
Adriano Borin
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Post: 14 clientes de várias regiões
do Brasil foram convidados a responder a pergunta “Afinal, o que é
que a Chevrolet tem?”. As respostas foram musicadas em cima da
melodia de Deixe isso pra lá, de
Jair Rodrigues.
“Um péssimo serviço. Nunca mais
pretendo comprar essa marca.”
Camila Gonzalez
Post: O projeto prevê que as laterais dos banheiros e demais espaços do mobiliário possam ter
publicidade.
“Muito legal. São Paulo merece uma
padronização e liberação de mídia
OOH de qualidade.”
Leonardo Mei
Instagram
Post: O prefeito de São Paulo,
João Doria, conversa com líderes do mercado durante o Exame Fórum 2017.
#propmark
#comunicacao
#marketing
#exameforum
#negócios
“#aceleradoria, vem pro Rio!”
@studiocomunicacao
Disqus (comentários no site de 2 a
8 de setembro)
Post: Inspiração: A estranha sensação de estar vivo, por Zico Farina
“Muito bom, Zico. Preciso e incisivo.
E reflete certamente o sentimento de
muitos de nós. Parabéns!”
Vitor Amati
Post: Prefeitura de SP retoma projeto sobre anúncios em banheiros
públicos
“Excelente iniciativa do governo Doria. A cidade de São Paulo é carente
em banheiros públicos.”
Sandro Max
Post: CCXP Brasil prepara ação
especial para o Dia do Cosplayer
“Obrigada pela matéria.”
Giovanna Antonello

última Hora
CONCORRÊNCIA

Iniciada há cerca de dois anos
e sem ter sido concluída,
a Vivo está em fase de
concorrência para sua conta
de ações digitais relacionadas
a CRM (Customer
Relationship Management) e
projetos de infraestrututura.
Atualmente esse negócio
está concentrado na agência
Wunderman. As prováveis
agências envolvidas no
processo seletivo são a
Wunderman e a Sapient AG2,
as finalistas da concorrência
interrompida em 2015. Mas o
interesse da Vivo em realizar
concorrência de publicidade
pode não estar restrito só ao
universo digital. A marca não
quis se pronunciar.

RETORNO

A Simba fechou acordo

dorinHo

com a Claro e a NET para
restabelecer a transmissão
dos canais Record TV, Rede
TV! e SBT aos seus assinantes.
A empresa, que representa
os três canais de TV aberta,
já havia negociado também
com Vivo e Sky. Falta apenas
a Oi, que tem 1,4 milhão de
assinantes, firmar acordo
com a Simba.

EVENTO

Diretora-executiva de
atendimento da FCB, Cris
Pereira marca presença
nesta quinta-feira (14) na 7ª
Jornada de Comunicação
da APP, em Campinas. Vai
abordar os seguintes temas:
“Como o atendimento é
agente de transformação
no mundo digital” e “A
importância de gestão de
processos e pessoas”.

RESERVAMOS
UM LUGAR QUE
COMBINA COM
A SUA MARCA
Contribua com o BEM DA MODA ESPM
e ajude o Instituto Helena Florisbal
Mais uma vez, até
a ESPM
Social promove o2Bem
da Moda,
22
a
6
Doaçõesvoluntário para arrecadação
Bazar de eoutubro
um projeto
venda
de setembro
de produtos
novos (roupas, calçados,
entre
ESPM – Ruaacessórios,
Dr. Álvaro Alvim,
123
Para mais detalhes:
Vila Mariana/SP
bemdamoda@espm.br
outros).
Neste ano, a ação reverterá
todo o lucro
obtido ao Instituto Helena Florisbal, que oferece
capacitação e reabilitação para crianças e idosos
de 36 instituições beneficentes.
Entre nessa moda com a sua empresa e apoie
essa iniciativa, fazendo suas doações!

Doações até 22

a6
Bazar 2
de outubro

Para mais detalhes:
bemdamoda@espm.br

ESPM – Rua Dr. Álvaro Alvim, 123
Vila Mariana/SP

de setembro

MErcado
Exame Fórum 2017 debate o papel
do empresariado no cenário atual

Encontro reúne autoridades, especialistas e líderes de grandes empresas
para discutir como seguir em frente e retomar ciclo de expansão no país
Alê Oliveira

Alisson Fernández

“O

nosso futuro está em
nossas mãos e não nas
mãos do governo. Precisamos
colocar a iniciativa privada na
cadeira de comando da economia”. A declaração do presidente do Grupo Abril, Walter Longo, no início do Exame Fórum
2017, fez com que alguns dos líderes do empresariado presentes no Hotel Unique, no último
dia 4, em São Paulo, parassem
para analisar o atual cenário
político e econômico do Brasil.
O evento, que teve a missão de debater questões sobre
como seguir em frente e inaugurar um novo ciclo de expansão no país, reuniu também
autoridades políticas, como Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados; Geraldo
Alckmin, governador do Estado
de São Paulo; e João Doria, prefeito de São Paulo.
Ao abrir o evento, Longo
falou sobre a importância de
gerir negócios evitando os obstáculos de um ano eleitoral e
aproveitando as oportunidades de uma economia com um
suave reaquecimento. “Somos
protagonistas e não coadjuvantes do progresso e do desenvolvimento. Mas, enquanto isso
não se concretizar em toda a
sua extensão desejável, devemos relativizar o que lemos e
focar no que fazemos”, afirma
Longo.
Para Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e
presidente da República em
exercício no dia do evento, o
país vive um novo momento.
“Estamos pensando em uma
reforma tributária que não
apenas simplifique o sistema,
mas que possa, a médio e longo prazo, trazer redução da
carga tributária. Meu objetivo,
independentemente da eleição
do próximo ano, é conseguir
manter na Câmara uma agenda de reformas que reduza o
tamanho do Estado brasileiro
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Para Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o setor privado é quem vai tirar o Brasil da crise

para que a empresa ou cidadão
possa organizar melhorar seu
futuro. Precisamos estar próximos do setor privado. É ele
que vai tirar o Brasil da crise”,
revela Maia.
Mas é verdade que, nas últimas décadas, muitos empresários se aproveitaram da proximidade com o governo para se
aproveitar do poder conivente.
Ainda segundo Longo, a Lava
Jato e todas suas consequências apontam uma nova dimensão moral e cívica para o
país. “Não haverá mais espaço
para os amigos do rei e, sim,
para os amigos do ROI (Return
On Investment). É hora de trabalhar e esperar resultados
pelo esforço e dedicação, não
pela mão invisível da corrupção”, finalizou o executivo.
Durante a série de debates,
o sócio das lojas Riachuelo,
Flávio Rocha, revelou que a
omissão dos empresários fez
florescer, em primeiro lugar, o

“SomoS
protagoniStaS e
não coadjuvanteS
do progreSSo e do
deSenvolvimento”

grande fator de perda da competitividade e que é preciso ter
uma posição proativa.
“Constato o estrago da nossa omissão, mas agora que
saímos da toca, vejo com otimismo as perspectivas futuras. Vejo o empresário saindo
da zona de conforto, assumindo papel mais didático. Com
a barriga no balcão, vemos a
beleza do funcionamento das
engrenagens do livre mercado, tanto no processo de formação de riqueza quanto no
processo de distribuição de
riqueza”, diz Rocha.
Ainda segundo o executivo,
é fundamental que os empresários tenham uma posição proativa. “É o momento de as entidades empresariais repensarem
o seu papel. Se queremos realmente virar a página e resgatar
o papel da sabedoria e do livre
mercado, temos de resolver
este conflito na classe empresarial”, revela.

ABA
Mídia SP
21/09

NOVOS PARÂMETROS PARA MEIOS,
MÉTRICAS E CONEXÕES
PARTICIPE DO ABA MÍDIA SP

Em um mercado extremamente competitivo como o da comunicação, é importante acompanhar
as mudanças que ocorrem tanto para veículos quanto para agências, anunciantes e público.
A audiência multitela, cross media, novos players, e outras transformações no mercado, tudo isso
demanda atenção especial para os parâmetros de comparação e aferição de resultados.

VENHA DISCUTIR A TRANSFORMAÇÃO E A RELEVÂNCIA DOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO EM PLENA ÉPOCA DE REVOLUÇÃO DIGITAL.

Data: Quinta-feira, 21 de setembro de 2017
Local: Renaissance São Paulo

Alameda Santos, 2233 - Jd. Paulista, São Paulo

Horário: das 9h às 15h

PATROCÍNIO PRATA

PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO BRONZE

PARCEIROS DE MÍDIA

REVISTA

APOIO

mercado

Publicidade
permanece como
bom negócio
para investidores
e marcas
Há um processo de transição em curso, mas a
atividade é uma das mais pujantes da economia
criativa e atrai a atenção das consultorias
ência. E logo viram que as respostas não
viriam de grupos de comunicação. Essa
ndústria que movimenta as outras infoi a porta de entrada: a análise do mix
dústrias, elemento-chave para a consde investimentos em comunicação. Daí a
trução de marcas, emuladora de novas
compra da Cosin, que tem essa expertise.
categorias de consumo e, entre outras coiEssa capa de relacionamento com o consas, multiplicadora de novos negócios, a
sumidor se aprofundou nas empresas, o
publicidade é uma atividade que mistura
que era problema de comunicação passou
paixão, técnica e uma função visionária
a ser um problema de negócios. As consulque lhe garante lugar de destaque na ecotorias entram pela segunda porta porque
nomia criativa. Investidores como Martin
entregam gestão de projetos complexos,
Sorrell, do gigante WPP, deixaram outros
tecnologia e começam a se preocupar com
mercados para se dedicar à comunicação
temas como experiencia, design de promercadológica. E, apesar da queda das
dutos e serviços, além de começarem a
ações do seu grupo, Sorrell não reclama.
entender que há uma avenida de dinheiConsultorias de negócios como McKinsey
ro que não estava no foco. Oracle, IBM e
e Accenture, por exemAccenture ingressam nesse
plo, observaram oporpor conta das pla“Essa profissão é terreno
tunidades financeiras
taformas
tecnológicas”,
fEita para quEm explica Abel Reis, CEO da
na propaganda.
Segundo a PwC (Pritrabalha com Isobar Latam. Ele acrescewaterhouseCoopers),
“Enquanto houver
paixão, pois sEm centa:
com base em uma pesconsumidor e marca, a pupropósito você só blicidade seguirá sendo um
quisa feita em 54 países,
os mercados de mídia
vErá os problEmas ótimo negócio. Naturale entretenimento modos anunciantEs” mente, os tempos evoluem,
vimentaram cerca de
as pessoas evoluem, as técUS$ 2 trilhões em 2016.
nicas evoluem e, portanto,
O Brasil é o 9º colocado
a linguagem da publicidade
no ranking, com US$ 35
também deverá evoluir”.
bilhões de faturamenRelevância é essencial,
to nos dois segmentos,
nas palavras de Joanna
mas US$ 3 bilhões abaixo do projetado
Monteiro, CCO da FCB Brasil. “A publidevido à desvalorização do real e dos cocidade compete com milhares de opções
nhecidos problemas da economia brasileide entretenimento na mão das pessoas. A
ra desde 2012. Mas a 18ª Pesquisa Global
boa notícia é que a tecnologia pode ajudar
de Entretenimento e Mídia 2017-2021, da
a criar uma comunicação mais criativa e
PwC, aponta que o mercado brasileiro chemais interativa. E os dados podem ajudar
gará a US$ 44 bilhões nesse período, mas
a trazer insights mais profundos sobre o
passará a ocupar o 10º do ranking. O inteconsumidor. A publicidade sempre será
resse das grandes consultorias comprova
um bom negócio. E sempre vai mudar e
que a publicidade é um bom negócio.
se reinventar, porque a sociedade, o com“Quando os anunciantes começaram a
portamento e as pessoas mudam todos os
refletir sobre a otimização de investimendias. E nosso negócio sempre será sobre
tos, descobriram que precisavam de cipessoas”, diz Joanna.
Paulo Macedo

I
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A atividade publicitária, na visão de
João Livi, CEO e CCO da Talent Marcel,
não pode ser vista como um meio de ganho fácil. Nesse caso não será um bom negócio. “A propaganda continua sendo um
bom negócio para quem tem um posicionamento claro como agência, know-how
e trabalha muito. As três coisas juntas. Só
duas, não rola. Investidores devem ter em
conta que a publicidade é uma atividade
de barriga no balcão. De investimento e
gestão diários. Se achar que pode investir,
fazer choque de gestão e ficar assistindo
seu dinheiro se multiplicar, tem grandes
chances de perder. E as consultorias? Deve
estar muito duro o negócio deles também”, observa Livi.
Na visão de Cíntia Gonçalves, sócia e
COO da AlmapBBDO, a publicidade terá
rejeição se for ruim. “Mais do que nunca, a
criatividade é o segredo. Despertar a atenção, saber envolver as pessoas e não virar

Fotos: Alê Oliveira e Divulgação
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Cintia, da AlmapBBDO: “Criatividade é o segredo”

paisagem é o que nós buscamos todos os
dias. Para nós, comunicação eficiente é
aquela que desperta a vontade no consumidor de conversar mais com a marca, de
saber mais sobre a sua proposta e seus produtos e, é claro, é aquela que tem o poder
de gerar consumo. E nunca antes tivemos
tantas possibilidades de sermos criativos
através da propaganda. Estamos falando
muito mais de conteúdo e entretenimento
do que somente de comerciais. Estamos
em um mundo de possibilidades que nos
dá oportunidade de falar hoje menos para
todo mundo e mais para cada um, do jeito
certo e no lugar certo”, diz Cíntia.
Marcelo Passos, vice-presidente de
atendimento da DM9, cita uma pesquisa
realizada na Inglaterra que mostra que a
publicidade mantém o propósito de gerar
negócios. “Um recente estudo da Advertising Association mostra que cada 16 libras
gastas em publicidade resultam em 100

Jotta, da DPZ&T, afirma que publicidade é o fio condutor

libras para o PIB. O que, sem dúvida, mostra que a publicidade é um dos melhores
negócios que ainda existem”. Daniel Jotta,
vice-presidente de atendimento e novos
negócios da DPZ&T, diz mais: “É um excelente negócio e ajuda o mercado econômico a prosperar. A construção de grandes
marcas continua a passar pela publicidade. É a propaganda que exerce o papel de
fio condutor para as marcas se conectarem
com seus consumidores”.
Quem engrossa o coro dos que consideram a publicidade relevante como
negócio é Carol Escorel, VP de negócios
e operações da Isobar, em São Paulo. “A
publicidade é importante e continuará
sendo, na medida em que estimula uma
concorrência saudável entre as marcas,
inovação e criação de novos produtos/
serviços. Além de impulsionar a economia, dá às pessoas mais opções de escolha”, afirma Carol.
Se a publicidade é um investimento
rentável ou se a publicidade é um investimento de satisfação pessoal? Quem pergunta e responde é Marcelo Reis, co-CEO
da Leo Burnett Tailor Made. “Depende do

ponto de vista. Se você é publicitário de
alma, tem tesão pelo desafio, ama transformar marcas e contar histórias, sempre
será. Agora, se você é um especulador e
está no business só para ganhar dinheiro,
talvez existam negócios mais tranquilos.
Para fazer sucesso em propaganda, é preciso que seu cliente faça sucesso primei-

João Livi, da Talent Marcel: “Posicionamento claro”

Joanna, da FCB, vê competição com outras fontes

“a publicidadE sEmprE
sErá um bom nEgócio.
E sEmprE vai mudar
E sE rEinvEntar,
porquE a sociEdadE, o
comportamEnto E
as pEssoas mudam
todos os dias. E nosso
nEgócio sEmprE sErá
sobrE pEssoas”
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mercado
ro. E isso exige bastante dedicação. Essa
profissão é feita para quem trabalha com
paixão, pois sem propósito você só verá
os problemas dos anunciantes. O mercado
nunca esteve tão interessante e energizado. Quem é publicitário de verdade deve
estar amando”, pondera Reis.
No Brasil, apesar dos problemas estruturais da economia, a publicidade prossegue como elemento potencializador de
negócios. Essa é a opinião de Marcio Santoro, co-CEO da Africa. “Sempre será um
negócio atraente enquanto gerar valor de
marca e venda para os clientes. As agências de propaganda têm o DNA e a expertise para fazer isso, como vêm fazendo
há anos, é isso que torna nossa indústria
uma das mais reconhecidas e premiadas
em todo o mundo. Em poucas atividades
mercadológicas o Brasil é tão reconhecido
mundialmente como a publicidade”, argumenta Santoro.
O executivo João Dabbur, head de mídia
da J. Walter Thompson, recomenda um
olhar pragmático para as mudanças. “A
publicidade é outro negócio. Foi um negócio de estrutura quase fabril, baseado em
escala e mudou para algo adaptado à necessidade de cada cliente. Ainda tem um
elemento de escala, mas ele tem perdido
espaço para a solução de problemas mais
específicos. Para quem conseguiu ou está
conseguindo fazer essa adaptação corretamente, sim, é um bom negócio”.
“Publicidade boa sim. Publicidade ruim
é cara e não vale mais a pena”, resumem
Diego Machado e Hugo Veiga, diretores
executivos de criação da AKQA, falando
sobre a efetividade da publicidade como
negócio. “E vai piorar. Será cada vez mais
caro enfiar sua marca na frente dos olhos
do consumidor. Por outro lado, é cada
vez mais barato produzir conteúdos de
qualidade e espalhá-los organicamente.
Além disso, é cada vez mais barato aplicar
tecnologia e digitalizar seus produtos”,
acrescentam.
Para o Grupo Artplan, que acaba de
anunciar a Pullse no seu portfólio de marcas, o que não não pode é a agência ter o
sentimento de ser apenas uma agência de
propaganda. “Se já não sentiram diminuição de seus negócios, vão sentir em muito
breve. Mesmo para as agências que reviram seus modelos, entregas e estruturas,
certamente sentem uma enorme perda de
rentabilidade, pelas razões que todos conhecemos. Mas é do jogo, precisamos ter
um mindset de reinvenção permanente.
A propaganda ainda é um bom negócio,
tanto para o anunciante, que faz riquezas
através dela, como para a agência, apesar
da inevitável diminuição de margem”,
destaca Antonio Fadiga, diretor-executivo
da Artplan, em São Paulo.
O grupo PPG, do empresário Fernando
Barros, vem investindo em novos negócios, como a Menta, comandada pelo CEO
Flavio Casarotti. Ele acredita que a publicidade com base em ideias tem a capacidade de provocar o ambiente empresarial.
Mas vê que há um novo horizonte para as
agências percorrerem. “É uma receita an-
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Para Santoro, da Africa, será atraente se gerar valor

“invEstidorEs dEvEm
tEr Em conta quE a
publicidadE é uma
atividadE dE barriga no
balcão. dE invEstimEnto
E gEstão diários”

Carol, da Isobar: “Publicidade estimula a concorrência”

Fadiga, da Artplan: “Mindset de reinvenção permanente”

tiga: quanto mais adequada e persuasiva
for a ideia, mais encantadora ela é, e menos dinheiro as marcas gastam para ter resultados. Aí entram criatividade, técnica
e tecnologia. Resultados ainda podem vir
com um caminhão de dinheiro em mídia,
em GRP ou views, mas, se a ideia não for
bacana, corre o risco de você se tornar só
um chato repetitivo.”
Para Alexandre de Gama, CEO e CCO da
Neogama, é preciso levar em conta que a
publicidade não é mais o mesmo negócio de antes. “Existe um novo modelo de
negócio na comunicação que não é exatamente o que se chamava de publicidade
e que deve ser cada vez menos parecido
com ela. O que é exatamente então? Cada
um que invente o seu. Estou inventando o
meu”, afirma.

Casarotti, da Menta, incentiva boas ideias contra chatice

SE M A N A

INSPIRAÇÃO, CAPACITAÇÃO,
RELACIONAMENTO E MENTORIA
A Semana Pró-PME vai auxiliar o empreendedor a se preparar melhor para chegar lá. Entre os dias 23 e 28 de outubro,
o Estadão PME publicará reportagens especiais com informações e dicas para pequenos e médios empresários.
E entre os dias 26 e 28 de outubro será realizado o Encontro Pró-PME, evento que reunirá grandes empresários para
compartilhar suas histórias de sucesso, apresentar conteúdo sobre marketing, vendas, finanças, gestão de negócios e inovação.
PALESTRAS
Grandes nomes do
empreendedorismo contarão
suas trajetórias de sucesso

BUSINESS GAMES
Jogos para
treinamento de
gestão de empresas

ENCONTRO COM CEO´s
Bate-papo com empreendedores
renomados, que compartilharão
suas experiências

PALESTRANTES CONFIRMADOS
Diego
Reedberg

Cleusa
Silva

Co-fundador
do Catarse

Fundadora da
Sodiê Doces

Luis
Justo

CEO do
Rock in Rio

Facundo
Guerra

Marcelo
Nakagawa

Professor de
Empreendedorismo e
Inovação do Insper

Jayme
Garfinkel

Fundador do
Grupo Vegas

Maure
Pessanha

Diretora-executiva
da Artemisia

Fundador da
Porto Seguro

Pedro
Chiamulera
fundador da
ClearSale

Dono da
Livraria Cultura

Ricardo
Mastroti
Co-fundador
da Bemtevi

26, 27 E 28 DE OUTUBRO
SÃO PAULO - SP
SAIBA MAIS: PME.ESTADAO.COM.BR
PARA INFORMAÇÕES SOBRE PATROCÍNIO, CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL.
Patrocínio:

Fundador e
diretor executivo
da ProjectHub

Fundador da
Multicoisas

Fundadora da
Maria Brigadeiro

Pedro
Herz

Lucas
Foster

Lindolfo
Martin

Juliana
Motter

Realização:

Samir
Iásbeck

fundador do
Qrânio

Sergio
Risola

Diretor-executivo
da Cietec

Mercado

“IaB representa
quem busca a
transformação
digital”

Alê Oliveira

O

IAB (Interactive Advertising Bureau) Brasil
quer ser visto pelo mercado como uma
entidade com um ponto de vista híbrido.
Para Cris Camargo, diretora-executiva
do IAB Brasil, é importante incluir na discussão
todos os envolvidos com o desenvolvimento do
setor digital: agências, anunciantes, veículos e
empresas de tecnologia. “Essa diversidade faz a
gente ser o que a gente é”, diz Cris. Nesta entrevista
concedida ao PROPMARK, a profissional defende a
autorregulamentação e aborda a contribuição do IAB
à discussão a respeito do Anexo D, do Cenp.

Cristiane Marsola
esforços
Do ano passado para cá, a
gente resolveu aplicar mais
nossos esforços em duas áreas: pesquisa e relações governamentais. Entendemos que o
IAB poderia ser quase um hub
de conhecimento. Chamamos
os associados para que eles
contribuíssem com pesquisas organizadas e já é uma das
áreas mais acessadas do site.
Além disso, a gente entendeu
que o IAB também precisava
fazer pesquisas proprietárias,
agnósticas. Ainda este ano, vamos lançar uma pesquisa sobre o impacto econômico da
publicidade digital. Na área de
relações governamentais, nós
contratamos uma assessoria
política, a Patri, e fizemos um
levantamento de todos os projetos de lei que podem impactar na publicidade. A gente tem
feito uma agenda positiva. Tenho ido muito a Brasília.
educação
Eu percebi que, hoje em dia,
todo mundo tem um curso de
publicidade digital, com esse
conhecimento de estratégia,
de pensamento macro. Então,
temos de usar o que o IAB tem
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de especial. A aplicação real.
Cursos que eu chamo de mapeamento de zona cinza, sobre o
que ninguém quer falar: ad blockers, mudança no modelo da
agência...
equIlíBrIo
No histórico dos eventos do
IAB, os portais dominavam a
cena, já que a publicidade digital era muito dominada por
eles. Depois veio uma onda só
das empresas de tecnologia,
das adtechs. E, com muito trabalho, estou tentando equilibrar as presenças. Fazer circular
no palco agências, anunciantes,
empresas de tecnologia... esse
caos é o que gera o melhor conhecimento. As verdades absolutas não existem. No momento
de instabilidade e crise, é muito
fácil tacar pedra para lá.
representatIvIdade
Quando eu digo que o IAB representa o desenvolvimento do
setor e isso precisa ser para todos, tem uma pausa dramática:
mas não representa só a mim?
Não. Não adianta você andar, se
o anunciante não andou. Não
adianta a agência evoluir, se o
anunciante não sabe comprar.
É um trabalho de entendimento e de mudança de cultura.

Cris Camargo: “Trabalho de entendimento e de mudança de cultura”

“As verdAdes
AbsolutAs não
existem”

rede
São 45 IABs no mundo. O IAB
Brasil bebe muito no que é feito
lá fora. Já estamos discutindo
sobre como trazer a Coalition
for Better Ads, uma pesquisa
feita com usuários de internet
para saber as melhores práticas
de publicidade digital. É uma
via de mão dupla. Agora fomos
convidados para falar sobre a
administração do IAB Brasil.
anexo d
O IAB é agência, anunciante, veículo tradicional e digital, plataforma de tecnologia
e consultorias. A posição do
IAB é híbrida. Ou eu consigo
mostrar para o Cenp (Conselho
Executivo das Normas-Padrão)
que tem muitas facetas da publicidade digital ou minha contribuição vai ser rasa, pobre.
A gente abriu um documento
colaborativo e todos os asso-

ciados receberam um link para
fazer comentários abaixo das
cláusulas. Com esse material,
o Cenp vai poder ter clareza e
tomar decisões. Depois a gente
vai fazer um sumário. O papel
do IAB tem de ser a contribuição técnica. A gente acredita na
autorregulamentação.
Quem
escreve a regra precisa entender tudo o que ela inclui e o que
não inclui.
autorregulaMentação
Para organizar uma sociedade não se pode fazer o que der
na telha. Isso é prejudicial para
a economia, para o desenvolvimento, dá espaço para empresas ilícitas, incentiva a má qualidade da prestação de serviço.
É muito importante ter a autorregulamentação.
coMplexIdade
O IAB representa quem busca
a transformação digital. A tecnologia vai mudar, os players
talvez mudem. É muito prematuro fixar uma posição agora
porque amanhã você vai precisar mudá-la. Temos buscado
mostrar o IAB para o mercado
não como algo único. Essa diversidade faz a gente ser o que
a gente é. Não exijam da gente
uma letra cravada na pedra.

mercado

Patrocínios
garantem
engajamento
para as marcas

A

lguns dos principais pacotes de mídia
envolvem patrocínios. Com o futebol, a
Rede Globo garante ao seu faturamento
R$ 2,4 bilhões. O Super Bowl é a maior
atração dos Estados Unidos. Olimpíadas e Copa do
Mundo atraem as principais marcas globais. Dar
consistência à tomada de decisão para a compra
eficaz de patrocínios é a missão do Ibope Repucom,
joint venture entre o Kantar e a Nielsen, ambas do
WPP. O diretor-executivo José Colagrossi explica
nesta entrevista que cinco verticais estão no foco:
esporte, música, cultura, entretenimento e life style.
O instituto prepara uma nova pesquisa sobre futebol.

Paulo Macedo
Patrocínios
Como podemos dizer se o patrocínio do Itaú à seleção brasileira atingiu o seu objetivo ou
não? Para saber isso, combinamos dois mundos. O primeiro
deles relacionado à análise de
inserção de mídia em todos os
canais disponíveis, inclusive os
digitais. Se a marca apareceu
por causa de um patrocínio, auditamos e fazemos a análise do
investimento em mídia e o CPM
(custo por mil). A mídia nos
possibilita saber quantas marcas apareceram, onde, como
e em que contexto, a audiência que foi exposta às marcas
e o retorno. A outra metade da
equação envolve pesquisa. Porque a mídia não nos diz se as
pessoas viram, lembraram e a
percepção que tiveram em relação à marca. A pesquisa fala
com o consumidor e com o fã
de esportes. Temos várias pesquisas sindicalizadas que nos
dizem se a lembrança foi pelo
uniforme, placa de campo, ativação online e, principalmente, a percepção da marca. Com
a combinação de mídia com
pesquisa conseguimos ter uma
leitura 360º da eficiência do patrocínio.
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Publicidade
Ainda é o grande veículo
para as marcas se comunicarem
com os consumidores e prospects. O que mudou foi o advento do mundo digital. Na era
analógica, o patrocínio era muito bom para visualização e informação de marca, novos produtos, promoções etc. Uma via
de mão única. O digital, porém,
permite uma comunicação real
de mão dupla: as marcas conversam com os consumidores,
e vice-versa. Isso gera uma possibilidade que a mera visualização não proporcionava. Hoje,
as campanhas são feitas para
gerar engajamento, não importa o canal. E, no caso de esportes, para que o fã de um time se
torne fã da marca.
tV

Um dos maiores mal-entendidos é achar que o mundo digital vai substituir a televisão.
De jeito nenhum! Serão complementares. A TV é uma máquina de informação e divulgação. O pacote de futebol da
Globo é o maior relacionado a
patrocínios no país. A emissora
oferece uma grande visualização de marca através do pacote
de mídia, que também gera engajamento por meio do futebol.

José Colagrossi é diretor do Ibope Repucom, instituto que analisa a eficiência dos patrocínios das mar

O mundo digital permite a eficiência do patrocínio.
rock in rio
Antigamente as marcas compareciam ao Rock in Rio para ter
uma marca exposta no espaço,
estar no backdrop das entrevistas ou montar um stand. Agora,
a conversa é outra. As ativações
são gigantescas, todas em busca do engajamento das pessoas.
exemPlo
O do reality show de judô
Ippon – a luta da vida, apresentado por Flávio Canto, que o
Bradesco fez em parceria com a
Globo. É um esporte que o banco está associado há dez anos e
essa ação permitiu às pessoas

“O marketing
linear estimulava
a ida à lOja, a
venda, O serviçO
e a experiência.
nO mundO digital
circular, tudO
OcOrre aO
mesmO tempO”

Divulgação

“O mundO digital
mudOu tudO. HOje
temOs tOrcedOres
dO BarcelOna e
de OutrOs times
eurOpeu nO país. a
glOBalizaçãO nOs
OBrigOu a fazer
uma releitura”
briga com todas essas ofertas.
O patrocínio continua sendo
muito importante porque não
é apenas uma forma de arrecadar, mas uma forma de tornar o
evento melhor e bem mais interessante. Os festivais de música
fazem isso como enorme sabedoria, principalmente o Rock in
Rio, o Villa Mix e o Lollapalloza,
que tornam a experiência digital (postar vídeos e fotos) mais
relevante.

rcas a eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas

ganhar notoriedade devido ao
engajamento que o digital garante.
Viabilização
Os grandes eventos vivem de
três tipos de receita: direitos de
transmissão, bilheteria e patrocínio. No caso dos direitos de
transmissão, as possibilidades
envolvem TVs abertas, TVs fechadas e pay-per-view. A luta
entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, uma invenção
brilhante de marketing, teve
uma receita recorde de pay-per-view. Antigamente a bilheteria
representava mais de 50% da
renda, agora não chega a 15%.
Até porque há outras opções
de entretenimento e o esporte

eVentos
Os maiores são as Olimpíadas e a Copa do Mundo. No
caso da Rio 2016, observamos,
pelo estudo do Ibope Repucom,
como o digital muda o status
quo. Para muita gente não há
exibição de marca em Jogos
Olímpicos devido ao propósito
de manter a pureza da competição. O tempo do verbo mudou
de ‘não eram’ para ‘passaram a
ser’. Nosso estudo mostra que
dezenas de marcas tiveram um
retorno enorme, tudo dentro
da lei. O Super Bowl vem em
seguida em termos de grandiosidade, mas não é mais um
evento restrito aos Estados Unidos. Com o digital, sua projeção
passou a ser mundial. Depois
vêm o Oscar e os Jogos Olímpicos de Inverno. As marcas
investem dezenas de milhões
nesses eventos, não só para serem vistas e notadas, mas pelo
engajamento.
lição
O que faz uma pessoa a ser
fanática por algum esporte?
O mais importante é se apropriar da paixão do fã. Alguns
esportes são invisíveis, como
a canoagem. Mas o fenômeno
Isaquias Queiroz, ganhador de
três medalhas na Rio 2016, mudou o olhar das pessoas para
esse esporte. No mundo analógico esse atleta só teria nova

exposição quatro anos depois.
No digital se pode consumir
qualquer tipo de esporte. Essa
é a principal razão para o Bradesco patrocinar o rubgy. Não
é um esporte com aderência à
TV aberta, mas a paixão que os
atletas brasileiros têm justifica
o investimento.
resultado
Monitoramos todas as marcas, mas a Omega foi o maior
destaque da Rio 2016. Por quê?
Ela é patrocinadora do cronômetro e Olimpíada é associada a
tempo. Usain Bolt é o campeão
que é porque marca tempos baixos. Todos os esportes com cronômetro exibiam a marca Omega
e ela soube se aproveitar dessa
propriedade com inteligência.
A grande lição é que não é preciso patrocinar futebol ou vôlei
de praia para a marca ser vista e
apreciada. O Correios ficou em
segundo lugar, marca que patrocina muitos atletas. E patrocinar
atletas também garante bom
rendimento às marcas.
atiVações
A NBA, a liga norte-americana de basquete, fez a NBA
House no Porto Maravilha e ganhou uma exposição acima da
média. Mais de 500 mil pessoas
foram ao local. Isso se chama
engajamento, que ocorre através da experiência.
Futebol
A decisão da Caixa de patrocinar vários clubes é o melhor
investimento da sua história. O
banco quer ser visto como patrocinador do futebol brasileiro
e não apenas de um clube. As
pesquisas mostram que a Caixa ganhou o status de patrocinadora do futebol. O Banco do
Brasil, que patrocina o vôlei há
mais de 20 anos, tem sua marca associada naturalmente ao
esporte. A Caixa se apropriou
dessa paixão.
métricas
Temos um portfólio de produtos e serviços extremamente
interessante. Podemos mensurar o patrocínio da Caixa ao
Figueirense. E por propriedade: camisa, backdrop, placa de
campo, programa, veículo etc.
celebridades
Analisamos as mídias sociais
e regularmente vemos o que as
pessoas estão falando. A Gio-

vana Antonelli, por exemplo,
é uma das preferidas pela publicidade. Vemos o que falam
sobre sua atuação em uma novela, seu comportamento como
mãe e todas as observações positivas. E negativas. Isso gera
o que chamamos de análise de
conteúdo. Os dados colhidos
nas redes sociais viram pauta
de pesquisa. Trimestralmente
vamos a campo com questões-chaves sobre personalidades.
Medimos oito atributos que
nos dão uma fotografia ideal de
uma personalidade e se ela está
apta a emprestar sua imagem
para uma marca. As escolhas de
personalidades, erroneamente,
sempre foram aleatórias. Hoje
temos ferramentas científicas
que evitam até o excesso de endosso e de risco para um casamento ser pertinente. Será que
é eficaz uma personalidade estar presente na comunicação de
várias marcas simultaneamente? Nossas pesquisas mostram
que algumas pessoas associam
personalidades que nunca tiveram patrocínio das marcas que
citaram. A Coca-Cola é um bom
exemplo. Ela não patrocinou o
último Rock in Rio e nem está
no deste ano, mas mesmo assim é associada ao evento no
topo da lista.
rePutação
Respeitar o consumidor e o
que ele está sentindo. Marketing linear estimulava a ida à
loja, a venda, o serviço e a experiência. No mundo digital
circular, tudo ocorre ao mesmo
tempo. O desrespeito foi visto
de forma clara na derrota por
7 x 1 para a Alemanha, quando
muitas marcas investiram em
mensagens festivas num momento de luto.
Futuro
O grande projeto de 2017 é
a pesquisa sobre torcedores de
futebol do país, antes feita pelo
Ibope Inteligência. O mundo digital mudou tudo. Hoje temos
torcedores do Barcelona e de
outros times europeu no país.
A globalização nos obrigou a fazer uma releitura. Há um grande campo para compreender
o sentimento dos torcedores,
mas há uma parte digital sobre
os comentários, influenciadores, time a time. Há uma terceira pesquisa, que é sobre o consumo de futebol. Para criar uma
inteligência.
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Indústria farmacêutica inova na
propaganda com recursos diferentes

Em meio ao desafio da regulamentação da sua publicidade, laboratórios
apostam na conscientização para surpreender público com novas ações
Danúbia Paraizo

A

comunicação de marcas é
por si só um desafio para
qualquer mercado, principalmente em um contexto em que
sua imagem é construída cada
vez mais por atitudes, crenças e
propósito e não apenas produtos ou serviços. Mas em alguns
segmentos, a sensação é de viver todos os dias entre a cruz e
a espada. É o caso da indústria
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farmacêutica, que, devido à regulamentação específica pelos
órgãos federais e pelo próprio
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), vive com o sinal amarelo
ligado constantemente.
Essa é a avaliação de Léo Ávila, diretor de criação da agência
Santa Clara, responsável pelo
reposicionamento da marca Neosaldina, do laboratório
Takeda, no Brasil e campanhas

como O Brasil chama a Neosa.
“Sempre foi assim, a regulamentação é parte intrínseca da
categoria. É como dançar entre
a cruz e a espada, entre o Conar
e a Anvisa”, destaca. O criativo
faz referência à Lei 6.360, de
1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária de medicamentos e insumos farmacêuticos,
entre outros produtos.
Segundo a orientação do documento, “quando se tratar de

“Preciso ser
coerente em
um momento de
comPliance e de
não incentivar a
automedicação”

droga, medicamento ou qualquer outro produto com a exigência de venda sujeita a prescrição médica ou odontológica,
a propaganda fica restrita a publicações que se destinem exclusivamente à distribuição a
médicos, cirurgiões-dentistas e
farmacêuticos”.
Na prática, os laboratórios
ficam proibidos de comunicar
para o consumidor final seus
medicamentos que necessitam
de prescrição médica, sendo
liberada apenas a comunicação dos isentos de receita, os
chamados OTC (over the counter), ainda que com restrições,
conforme a Lei 9.294, de 1996.
“Os medicamentos anódinos e
de venda livre, assim classificados pelo órgão competente
do Ministério da Saúde, poderão ser anunciados nos órgãos
de comunicação social com
as advertências quanto ao seu
abuso, conforme indicado pela
autoridade classificatória”.
Para Carlos Aguiar, diretor
de negócios do laboratório Medley, do Grupo Sanofi, de fato,
a área farmacêutica acaba se
submetendo a pouco risco na
publicidade, devido à regulamentação, mas esse não deve
ser um impeditivo para criar
soluções inovadoras, que, acima de tudo, engajem o consumidor. Prova disso é a recente
inauguração do Hotel do Sono,
em São Paulo, criado para chamar a atenção dos brasileiros
sobre o problema da insônia.
Durante duas semanas, o laboratório promoveu palestras
e workshops com dicas de alimentação e de atitudes simples
na rotina, como inclusão de
exercícios, para um sono melhor. Estima-se que noites maldormidas afetem até 4 em cada
10 brasileiros. A concepção do
espaço é da agência NewStyle,
que acaba de assumir o nome
de TracyLocke Brasil. “Conseguimos fazer algo diferente do
que estávamos acostumados.
Trabalho há mais de 20 anos na
indústria e essa é uma das iniciativas mais disruptivas que
pude liderar. Conseguimos trazer inovação com responsabilidade. Em nenhum momento
falamos de marca, algo que é
superimportante, porque preciso ser coerente em um momento de compliance e de não
incentivar a automedicação”,
destaca Aguiar. “É papel da indústria essa conscientização,
mostrando que com pequenas
mudanças as pessoas podem
ter um impacto positivo para a
saúde delas”, disse o executivo
ao PROPMARK, durante a inauguração do hotel, em julho.

Fotos: Divulgação

Hotel do Sono, projeto da farmacêutica Medley, orientou a população sobre hábitos para combater sintomas de insônia

“É PaPel da
indústria essa
conscientização,
mostrando que
com Pequenas
mudanças as
Pessoas Podem
ter um imPacto
Positivo na saúde”

Prestação de servIço
Trabalhar a conscientização sobre temas do cotidiano
ligados à saúde tem sido estratégia dos laboratórios para
se aproximar de seus públicos.
Mais abertas a experimentações, as empresas têm usado
abordagens menos engessadas,
criando provocações e debates
relevantes na sociedade. Para
esclarecer as pessoas sobre a
doença inflamatória intestinal (DII), que atinge hoje cinco
milhões de pessoas em todo
o mundo, a Takeda buscou
no universo dos quadrinhos a
mensagem que gostaria de endereçar.
Firmou parceria com a Marvel Custom Solutions e criou
um time de super-heróis para
relatar os desafios físicos e
emocionais de pacientes que
sofrem com o problema. Para
a campanha DII Sem Máscaras,
foi criada uma história em quadrinhos em um hotsite da ação,
que contém ainda conteúdos
interativos como quizzes e tam-

Takeda criou com a Marvel super-heróis que sofrem de doença inflamatória intestinal
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mercado

bém infográficos.
“A indústria farmacêutica
tem abordagem mais tradicional em virtude da regulamentação do setor, mas é possível
trazermos aspectos inovadores,
que engajem todo o público,
mas, ao mesmo tempo, feitos
de maneira responsável”, explica Rodrigo Rodriguez, diretor de medicamentos com prescrição médica da Takeda. “No
processo de criação, ouvimos o
paciente, médicos, cuidadores
e familiares. Buscamos entender as necessidades de todos
os públicos. É uma campanha
sobre a doença e não sobre medicamento. Esse não é objetivo
e nem poderia ser porque trata-se de um produto tarjado”,
destaca o executivo.
A constante preocupação
com a legislação vigente torna
as campanhas publicitárias no
setor mais colaborativas, no
sentido de incluir departamentos como o de compliance e jurídico na mesa de criação, algo
que não costuma ocorrer em
outros mercados. Para Pipo Calazans, CEO da TracyLocke Brasil, esse trabalho de cocriação é
fundamental para projetos disruptivos no segmento.
“Uma vez que trouxemos a
ideia do Hotel do Sono, trouxemos também médicos especialistas para construir o projeto
com a gente. Nos aproximamos
deles para cocriarem conosco.
Levamos o insight, e todos se
apaixonaram, nos ajudaram a
criar o tour, como compor os
quartos e programação de palestras. Desenvolvemos o projeto a várias mãos, e só deu certo
porque os médicos entenderam
que havia ali uma causa pode-

Fotos: Divulgação

Claudia Leitte anunciou a retirada de seu sobrenome como ação de guerrilha para apresentar Perlatte, da Eurofarma, ao consumidor

“as emPresas
Precisam ter
vida. tanto que
neosaldina deixou
de ser marca de
remÉdio”
rosa por trás”, diz Calazans.
A mesma lógica tem sido
utilizada pela Pfizer em sua comunicação. O laboratório lançou recentemente a segunda
etapa de sua campanha para
Advil estrelada por Usain Bolt,
o homem mais rápido do mundo. Segundo Cristina Fonseca,
diretora de marketing da companhia, a ideia foi reforçar a
velocidade de ação, principal
componente do analgésico, tra-

zendo esse atributo personificado no campeão olímpico.
“Advil é um medicamento
isento de prescrição, mas ainda é regulado. Para trabalharmos mais oportunidades de
falar com o consumidor, temos
parceria com a área regulatória da empresa, do departamento jurídico e área médica.
Essas três áreas atuam com a
agência para pensarmos em
mensagens criativas, que ajudem o consumidor a entender
o benefício do medicamento,
mas dentro do permitido na
categoria. É um trabalho de
muitas mãos”. A estratégia
parece ter dado certo. Tanto é
que a campanha desenvolvida
pela Ogilvy Brasil foi estendida para Colômbia, México, Jamaica e Porto Rico.
A marca também acaba de

Campanha advil Thunder, com o jamaicano Usain Bolt, foi criada pela Ogilvy Brasil e destaca a velocidade de ação do analgésico
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realizar ação com influenciadores no YouTube. A ideia é que
um desafie o outro a fazer alguma atividade em menor tempo
possível. “As pessoas buscam
soluções rápidas porque não
podem ficar com dor por muito tempo. A Joice Tamura, por
exemplo, fez uma maquiagm
em 10 minutos, e foi top trending. Estamos em busca de um
outro tipo de alcance e de engajamento. Trabalhamos o atributo velocidade como benefício
do produto com outra abordagem”, explica Cristina.
construção de marca
Em junho deste ano o anúncio de que Claudia Leitte tiraria seu sobrenome foi um dos
principais assuntos nas redes
sociais. A notícia, no entanto,
foi ação de guerrilha da Santa
Clara para promover o Perlatte,
suplemento da Eurofarma para
quem tem intolerância à lactose. No mesmo dia, a cantora
explicou a brincadeira em vídeo, chamando a atenção para
o problema. Rapidamente, o assunto voltou a gerar buzz na internet. “A gente é bom em construir marcas. Fizemos isso para
Quem disse, Berenice? e cervejaria Colorado, e não enxergamos diferença no trabalho para
a indústria farmacêutica, com
Neolsaldina”, destaca Ávila.
“Do ponto de vista de marca,
as empresas precisam ter vida.
Tanto que Neosaldina deixou
de ser marca de remédio, se
tornando a Neosa, uma pessoa
no imaginário do consumidor”.

STORYTELLER
jakkapan21/iStock

Foi mal
O pessoal da agência, para me sacanear
no meu aniversário, chamou uma
massagista, disposta a entrar de biquíni
LULA VIEIRA

F

ranca Guerrante era a responsável pela comunicação da Eletrobras e uma
vez foi chamada para preparar o material
que daria apoio à missão brasileira que
iria à China discutir a parceria na construção das usinas para produção de energia
elétrica. Todos os documentos tinham de
ter tradução em inglês e chinês, que para
a Franca, tal como para o resto do mundo, é grego. A Franca é dessas detalhistas
pentelhas que numa hora destas entra em
choque. Revisar o português, dar uma
olhada na versão inglesa, tudo bem. Mas
quem é que vai saber se aquele ideograma
cheio de risquinhos significa “produzir
energia sem agredir o meio ambiente” ou
“todo chinês tem bilau pequeno”?
Até porque só chinês e surfista depois
de puxar fumo é capaz de ver lógica num
ideograma que é uma casa, um raio e uma
lagartixa que significa “gratidão”. Não me
mandem e-mails dizendo que não é nada disso porque eu sei. É chute para vocês entenderem o espírito da coisa. Aliás,
espírito da coisa é um ganso dentro de
uma ânfora. Nada mais lógico. Voltando
ao assunto, a Franca pediu para a embaixada que lhe mandassem um tradutor de
chinês, um cobrão de verdade, que fosse
capaz de passar para a língua do Confúcio
aqueles cartapácios técnicos complicadíssimos mesmo em português. E avisou para a equipe inteira que estava esperando,
para qualquer hora, a chegada de um chinês tradutor.
Passando pela recepção encontrou um
cidadão com a maior cara de chinês se
apresentando à segurança. Agitada, Franca segurou no seu braço, arrastou para a
sala de reunião e começou a passar o material. Foi numa pausa para respirar que o
chinês acabou podendo se explicar: não
era tradutor, era um vendedor de equipamento, não era chinês nem entendia coisa
alguma de eletricidade. Era um técnico
nascido em São Carlos, orgulhoso filho de
imigrantes japoneses, que mal sabia con-

sertar uma tomada. Franca pediu desculpas, devolveu o japa para a recepção e começou a entrar em pânico: cadê o enviado
da embaixada? Meu reino por um chinês!
E estava no telefone, tentando falar com a
embaixada, já quase em desespero, quando entra a secretária arrastando... o vendedor japonês, que tinha sido encontrado
no corredor, à procura de uma sala. Mais
desculpas e dispensaram o cidadão, a esta altura arrependido de não ter nascido
na China e de não entender de produção
de energia elétrica. E a equipe continuou
procurando o homem da embaixada. Parecia um filme de espionagem. Neste momento, o japonês de São Carlos entra na
sala de um dos gerentes e inicia uma apresentação de seus produtos, razão de sua
presença na Eletrobras.
Estava todo animado contando a excelência da empresa que representava quando percebe, através da divisória de vidro,
que duas pessoas estão apontando para
ele e se preparavam para entrar na sala.
Imagine a surpresa do gerente quando o
japonês vendedor começa a gritar para a
porta: “pelo amor de Deus, eu não sou o
chinês! Vou repetir: eu não sou a porra do
chinês!” O gerente deve ter pensado que
era um surto. Esta história me lembrou o
dia que o pessoal da agência, para me sacanear no meu aniversário, chamou uma
massagista, disposta a entrar de biquíni
na minha sala cantando um jinglesinho
especialmente composto para a ocasião.
Minha assistente, a Patrícia, encarregada da produção do evento, vendo uma
moça na recepção de minissaia e um certo
ar de vadia, mandou ela entrar numa saleta, trocar de roupa e aproveitar para ir ensaiando a musiquinha. “Vamos lá minha
filha, bota aí o biquíni, capricha na maquilagem e me chama quando estiver pronta
que eu te levo na sala dele. Teu cachê já
está comigo, se você quiser eu te entrego
agora”. A moça era uma representante de
veículo. A massagista chegou logo depois.
A tempo de ouvir a Patrícia, morta de vergonha, implorando desculpas.

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

nova/sb faz análise
sobre o problema
do suicídio no
Brasil e no mundo
Pesquisa Precisamos falar sobre, que
integra o projeto Comunica Que Muda,
monitorou tendência pelas redes sociais

Especializada em comunicação de utilidade pública, a nova/sb chama a atenção da sociedade para os tabus que envolvem a prática suicida com a pesquisa Suicídio, precisamos falar sobre, realiza

Paulo Macedo

K

urt Cobain, líder do Nirvana, subtraiu sua vida no
auge da carreira. Chris Cornel,
da banda Soundgarden e uma
das mais belas vozes da cena
rock’n’roll, também optou por
dar fim à própria vida. Ian Kevin Curtis, vocalista e guitarrista do Joy Division, seguiu
esse exemplo, aparentemente materializando o conteúdo
melancólico e depressivo das
letras que costumava cantar. O
Radiohead foi bem explícito na
canção No surprises: “Sem alarmes e sem surpresas; silêncio
silencioso; este é o meu ajuste
final, minha última dor de barriga; sem alarmes e sem surpresas, deixe-me sair daqui”,
diz a letra.
Mas não é só de famosos que
o suicídio alimenta estatísticas
e conteúdos. A prática é recorrente em escala global, mas é
um tema considerado tabu e
encoberto pelo silêncio. O comportamento é explicável, não só
pela dor de perder alguém que
amamos, mas pela forma cho-
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cante desse tipo de mutilação
fatal. Dados do Mapa da Violência mostram que desde 2002
houve crescimento de 10% de
suicídios no Brasil, equivalente
a 2.928 casos em 2014.
O tema chamou a atenção da
equipe do projeto Comunica
que Muda, da agência nova/sb,
que resolveu colocar na pauta
neste ano de 2017 da pesquisa
que realiza regularmente. Os
temas, por assim dizer, abordados são fora da caixinha mercadológica, como maconha, lixo,
mobilidade e intolerância. O
suicídio foi colocado na roda no
monitoramento realizado entre
os meses de abril e maio deste
ano e o resultado está no dossiê
de mais de 140 páginas sob o
título Suicídio, precisamos falar
sobre. Com apoio da plataforma
Torabit, foram analisadas mais
de 1,230 milhão de citações à
prática do suicídio nos canais
da internet.
O assunto foi potencializado
no período da pesquisa pelo
noticiário sobre o crime virtual da Baleia Azul e da série
Os 13 porquês, produzida pelo

Netflix, que narra o suicídio
da personagem Hannah Baker.
“Outros assuntos alcançaram
uma quantidade de menções
bem menor, mostrando como
esses dois temas monopolizaram o debate sobre suicídio”,
destaca o estudo da nova/sb.
“A maior parte dos comentários foi neutra, quando não há
um posicionamento claro na
postagem, com 52,8% do total.
As menções positivas, quando a pessoa demonstrou uma
conscientização sobre o tema,
somaram 28,8%. Já as negativas, que são mensagens preconceituosas, que reforçam o
tabu, incentivam o suicídio ou
demonstram falta de conscientização, ficaram com 18,4% do
total”, prossegue a análise.
Especializada em comunicação pública, com clientes como
a Organização Mundial de Saúde, que lhe confia as campanhas anuais sobre a prevenção
do tabaco, a nova/sb acertou
na abordagem. O suicídio está
em discussão no Twitter, YouTube, Instagram e Facebook.
Como a prática está associada

“No Brasil, 32
pessoas
tiram a própria
vida por dia,
uma a cada 45
miNutos, o que
faz de Nós o 8º país
com mais
suicídios No
plaNeta”

Divulgação

ada a partir de posts em canais digitais como Facebook e Twitter nos meses de abril e maio, justamente quando a série os 13 porquês estava no ar, e do fenômeno Baleia Azul

à depressão, à intolerância e ao
bullying, esses canais podem
ser agentes motivadores para
a consolidação do ato. “Assim,
por acreditar que expor o tema
pode incentivar suicídios, e
também por preocupações religiosas, o assunto tornou-se um
grande tabu na nossa sociedade. A mídia evita noticiar os casos de suicídio, e, quando o faz,
apenas cita a informação, sem
um aprofundamento maior”,
afirma o estudo.
Bob Vieira da Costa, sócio e
presidente da nova/sb, escreveu

um artigo que aborda o delicado
tema: “A cada 40 segundos uma
pessoa se mata. São quase 800
mil vítimas por ano no mundo.
Para cada caso, há pelo menos
outras 20 tentativas. Ou seja,
quase 20 milhões de pessoas
podem não conseguir se matar,
mas tentam. Mais: de acordo
com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), 90% dos suicídios
poderiam ser evitados. Pouco
se fala sobre o tema. Há tabus
que impedem que seja discutido e, assim, enfrentado tanto
do ponto de vista social quanto

“a cada 40
seguNdos uma
pessoa se mata.
são quase 800 mil
vítimas por aNo
No muNdo. para
cada caso, há pelo
meNos outras
20 teNtativas”

individual. No Brasil, 32 pessoas tiram a própria vida por dia,
uma a cada 45 minutos, o que
faz de nós o 8º país com mais
suicídios no planeta. Em uma
sala com 30 pessoas, é provável que cinco delas já tenham
pensado nisso. Os dados são do
Centro de Valorização da Vida
(CVV)”, elenca Bob.
“Apesar de mais conectados,
observamos que a abordagem
sobre o suicídio ainda é muito
superficial”, finaliza a coordenadora-geral do Comunica Que
Muda, Bia Pereira.

News para todos
os negócios
Sua marca para mais de 100 milhões*
de telespectadores no Brasil

*Fonte: Atlas de cobertura Record News 2017.
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AgênciAs

Mkt Virtual realiza torneio de truco
para comemorar o Dia do Baralho
Divulgação

Influenciadores digitais
se enfrentam em data
criada para homenagear
jogo de cartas da Copag
Cristiane Marsola

N

Maurício Cid, do Não Salvo, lidera o torneio deste ano, disputado entre influenciadores digitais e suas duplas
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este ano, o Dia do Baralho será celebrado
com um torneio entre influenciadores digitais. A data, comemorada em 13 de setembro, foi criada pela agência Mkt Virtual para
a Copag, em 2013. O dia é alusão ao baralho
139 da marca. A festa já teve, em edições anteriores, ações no ponto de venda e no digital. “No ano passado, saímos com uma produtora móvel em um ônibus para coletar 52
histórias pelo Brasil”, conta Ludmilla Rossi,
sócia-diretora de planejamento e criação da
Mkt Virtual.
A ação deste ano é liderada por Maurício
Cid, do Não Salvo, conhecido como Rei dos
Trolls e host do torneio. Participam do campeonato Truco Trollagem 139, no We Hostel,
em São Paulo, os influenciadores digitais dos
canais Matei Formiga, Acidez Feminina, San
In Play, Jacaré Banguela, Pedro HMC, Sangerine, Mussum Alive e Dora Figueiredo. Quem
vencer o torneio ganha uma viagem para
Curaçao, na companhia do blogueiro do Não
Salvo, enquanto os demais participantes vão
sofrer uma “trolagem” de Cid. Tanto o torneio
como a viagem podem ser acompanhados pelos canais dos influenciadores e da Copag.
“O baralho sempre foi e será a mídia social que é capaz não apenas de expor os momentos, mas de fabricar esses momentos.
Teremos uma celebração de tudo isso, entre
influenciadores e audiência, através de uma
disputa bastante inusitada”, comenta Ludmilla.
A agência Mkt Virtual, fundada há 16 anos
por Ludmilla e Mauricio Matias, é especializada em conteúdo e mídia digital. “Buscamos
histórias. Queremos inverter o eixo de desenvolver conteúdo proprietário para marcas começando pelos anunciantes e ir atrás de detectar oportunidades”, explica a executiva.
Este ano, a agência teve uma mudança significativa na área comercial, com a chegada
de Eduardo Kimura, executivo com passagens pela IBM, SAP e T-Systems. “A chegada
do profissional em janeiro deste ano foi um
reflexo da maturidade e da mudança na gestão. Demos espaços para novas lideranças”,
explica Ludmilla.
Com as mudanças, a agência fechou os primeiros seis meses do ano com um crescimento de faturamento de 60%, ante o primeiro
semestre do ano anterior, que tinha sido o
melhor desempenho até então.

mídiA
Contato Brasil reforça área comercial
com a contratação de Adão Casares
Objetivo da empresa de OOH, que
completa 40 anos de atuação em
2017, é promover novas interações
por meio da tecnologia disponível

E

mpresa de mídia OOH com 40
anos de atividade, a Contato
Brasil contratou o publicitário
Adão Casares para comandar a
área de planejamento comercial
- ele já havia trabalhado antes
na Contato. Profissional com 30
anos de experiência no mercado,
Casares terá a missão de manter a
performance positiva da empresa
e explorar cada vez mais os recursos de comunicação digital no
universo da mídia exterior.
“O nome do jogo é a entrega
com qualidade que devemos colocar na mesa, na caixa de e-mail
do anunciante, da agência no fim
do dia. A entrega, ao meu ver,
é muito mais importante que a
ideia, com todo respeito aos colegas. Vou me empenhar a cada dia
na busca de mais resultados, usar

a experiência que tenho. Enfim,
como em qualquer outro negócio,
qualidade é o diferencial, caso
isso não ocorra, a única coisa que
teremos para falar é sobre o preço,
o que é muito ruim”.
Casares destaca que a Contato tem um alto share of voice no
mercado publicitário. “É percebida como uma empresa de ponta na entrega dos pedidos e tem
como diferencial a rapidez do
retorno. Pretendo somar ao que
já vem sendo muito bem feito, incorporando algo que no momento
chamo de estratégia de meios. Da
mesma forma que uma campanha
é executada na TV com a seleção
de vários programas, entendo que
posso fazer isso com outdoor +
banca de jornal e revista + painel
de led, por exemplo”, diz ele.

Divulgação

Adão Casares é o novo gerente de planejamento comercial da Contato Brasil

Publicidade pode voltar a espaços
culturais e esportivos em São Paulo

Proposta de alteração à Lei Cidade Limpa mira locais com mais de 20 mil
m², como Estádio do Pacaembu, Anhembi e Autódromo de Interlagos
Divulgação

O Estádio do Pacaembu é um dos complexos que podem passar a ter naming rights

A

CPPU (Comissão de Proteção
à Paisagem Urbana), que regula a Lei Cidade Limpa, vai decidir este mês se sanciona ou veta projeto que propõe a liberação
de anúncios de até 300 metros2
por fachada em locais que tenham a partir de 20 mil metros
quadrados e sejam classificados como estabelecimentos ou
equipamentos “culturais, esportivos, de convenções ou exposições”. A Lei Cidade Limpa, de
2007, proíbe peças publicitárias
como um outdoor padrão, que
tem 27 metros.
Após avaliação da CPPU, se o
novo projeto for aprovado, será
enviado ao Executivo, que decide se coloca em votação na Câmara. Essa categoria de anúncios

diz respeito ao naming rights. A
ideia prevê uma cobrança de 5%
a 10% do valor do contrato de direito de nomeação e esse recurso
seria destinado à criação de um
fundo para programas de reordenamento da paisagem urbana.
Presidente da CPPU e autor
da ideia, Luiz Eduardo Brettas
avaliou que existem cerca de 20
espaços em São Paulo que poderiam ter esse tipo de anúncio e “o
impacto não seria grande”. Entre
eles, estariam alguns que fazem
parte do pacote de privatizações
da gestão João Doria (PSDB),
como os complexos do Pacaembu, do Anhembi e o Autódromo
de Interlagos, além de espaços
privados como a Arena Corinthians e o Citibank Hall.
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eNtrevistA
João AlegriA

NuNcA foi
tão oportuNo
existir o
futurA

O

canal Futura completa 20 anos este mês e,
ao longo desse tempo, João Alegria passou
de colaborador externo, como roteirista
e diretor, a funcionário a partir de 2005
e finalmente chegou a diretor-geral, em janeiro
deste ano. A transição de comando acompanhou o
reposicionamento do canal - criado pela Fundação
Roberto Marinho e com mantenedores como Grupo
Votorantim, Sistema Firjan, Rede Globo e Itaú
Social -, que deixou para trás sua origem analógica
e adotou uma matriz digital contemporânea.
Nesta entrevista, Alegria fala dos planos do canal
e seu foco em jovens e educadores brasileiros
na era digital. Para ele, o momento de crise do
sistema escolar é uma grande oportunidade.

CLAUDIA PENTEADO
Educação é um tema desafiador no
Brasil, e está tendo seus modelos muito discutidos mundialmente. Isso para
vocês é uma oportunidade?
Nunca foi tão oportuno existir o
Futura. Nesse momento, a educação oferecida no sistema escolar,
no Brasil e no mundo, está em um
momento limite de crise, não faz
mais sentido, não desperta atratividade para seu público principal. E
nos novos desenhos educacionais,
que vão se formando como tendências que venham a substituir a
escola, o que o Futura já faz entra
perfeitamente. O que precisamos
fazer é ajustar algumas coisas,
agora no cenário digital, para estar
totalmente inseridos no movimento de transformação da educação
– mais do que já estivemos em
qualquer outro momento da nossa
história. Sempre soubemos que o
professor não precisa de um parcei-
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ro de mídia que fique se dedicando
a dizer para ele qual é o conteúdo
com o qual ele já trabalha. O educador não busca no Futura uma
aula de matemática e sim algo que
relacione a matemática com a vida,
questões transversais da educação
que estão na experiência de vida
do aluno na sala de aula, um pensamento sobre como fazer diferente o
que ele já sabe fazer. Por isso houve
aumento de adesão de professores
ao conteúdo do Futura.
Como foi se transformando a proposta
do Futura?
O Futura começou com uma
proposta de ‘educação para a vida’
muito ampliada, porque surgiu no
mesmo contexto da TV Escola, do
MEC, no mesmo ano. De início, o
Futura se voltou para toda a família: para a vida, para o mundo do
trabalho, para o empreendedorismo e para a saúde, numa concepção bem generalista. Com o passar

do tempo, principalmente a partir
do ano passado, fizemos uma escolha de segmentação de público
muito clara: educadores e ‘juventudes’. Não temos mais programação infantil.
Quem é essa juventude?
Um conceito ampliado de juventude, de 16 a 29 anos, pegando
até um pouco abaixo, mas como
adesão e não foco. Há uma concentração de público no Futura de 16 a
40 anos. Começamos a descobrir a
presença dos educadores no perfil
demográfico e passamos a fazer
pesquisas em separado, para entender que educadores eram esses.
Hoje, este é um público importante do Futura, que chega a 86% dos
educadores brasileiros que atuam
profissionalmente em educação
(no sistema educacional brasileiro
público e privado). Hoje, 100% dos
educadores conhecem o Futura
e 86% assistem. Segundo o senso
do MEC, pouco mais de 2 milhões
de educadores têm hábito de ver o
Futura. Na última pesquisa, separamos professores universitários
que trabalham com pedagogia e
licenciatura, e descobrimos que temos cerca de 150 profissionais com
esse perfil assistindo regularmente
o canal. É um público bem especial,
que em sala de aula pode sugerir o
Futura para quem está fazendo licenciatura. Temos, pelo quarto ano
consecutivo, um plano estratégico
interno com metas de relacionamento com esse segmento de educadores. É um trabalho que faz parte de um conjunto de metas, que
vem fazendo com que a cada ano
nossa audiência junto a esse público aumente via produção de conteúdo, relacionamento, engajamento
em redes sociais e publicidade.
Conte um pouco da transformação do
Futura do analógico para o digital.
O Futura é do tempo em que ‘ter
um meio de comunicação’ resolvia.
Atualmente temos outra experiência de vida, multicast, todo mundo
produzindo e distribuindo conteúdo. Talvez o mais recente exemplo
sejam os canais de educação de
professores na internet. Os gigantes de distribuição de conteúdo
têm aberto espaços em que pessoas
comuns atuam como produtores e
distribuidores de conteúdo.

O fenômeno é muito forte no segmento
de educação?
Tem crescido muito. No espaço
da educação, creio que podemos
dizer que desde os anos 1990 já se
formava muito fortemente, por
parte dos estudantes, um hábito de
buscar conteúdo educativo em alternativas diferentes da sala de aula
– para suprir deficiências da sala de
aula, ou para aprender algo que
não lhe havia sido oferecido como
conhecimento. Uma pesquisadora
francesa chamada Geneviève Jacquinot, em meados dos anos 1990,
já identificava que nas escolas da
França o maior percentual de conhecimento detido pelos alunos
do ensino fundamental não vinha
da sala de aula, mas de outros espaços. Naquela época se falava da
televisão, revistas e outras fontes.
Há muito tempo o estudante forma
o hábito de buscar conhecimento
fora do ‘espaço oficial’.
A qualidade desses conteúdos é boa?
Há muitas coisas de qualidade.
No YouTube, por exemplo, há uma
quantidade grande de professores
que resolveram gravar e publicar
videoaulas. E há plataformas do
tipo Geek e Descomplica, que ajudaram a popularizar o professor
que tem talento para aparecer na
tela. São professores de cursinho,
do ensino médio, do fundamental
regular ou que nem estão nas salas
de aula. Isso se junta à Khan Academy e ao Coursera, num grande
movimento global de busca de conhecimento em nuvem. Se você
for olhar hoje para escola e inovação, talvez a tendência mais forte
seja a externalização da educação
com apoio de conteúdo disponível
online. As próprias escolas hoje,
quando buscam se renovar, já reconhecem que o conteúdo disponível

“Hoje os
mantenedores
do Futura
são grandes
agentes
corporativos”

Divulgação

é bacana, pode ser buscado e, mais
do que isso, o que pode ser buscado não é só o que o professor decide ou a família indica. Hoje existe
uma tranquilidade ‘média’ de que o
estudante vai aprendendo a buscar
o conteúdo que precisa. Na educação, há muitos entrantes.
Seriam concorrentes?
Sim ou indicam, no mínimo, que
você precisa ter uma noção muito
clara do seu espaço de atuação. Por
exemplo: no Brasil um entrante
importante é o Instituto Unibanco, que se dedica à educação de
jovens, principalmente no ensino
médio. Se você for consultar o material do Instituto Unibanco, o boletim Educação em Foco é excelente.
É um produto disponível online,
de excelente qualidade, voltado
principalmente para a comunidade
educadora: professores, gestores,
pais, pessoas que se interessam por
educação. Isso está bem próximo
do Futura, mas o que queremos é
ser a multiplataforma de divulgação desse conteúdo.
O Instituto Unibanco é um dos apoiadores do canal, certo?
Já fizemos projetos juntos, sim,
e hoje os mantenedores do Futura
são principalmente grandes agentes corporativos – Itaú, Bradesco, Votorantim, Fiesp e CNI – que
chegam a nós através de seus institutos e fundações. Estamos, in-

clusive, abrindo espaço para mais
mantenedores, porque entramos
em um movimento de expansão e
incremento de ações. Temos espaço. No ano passado, criamos com
os mantenedores um conselho
inspirador, com os quais fazemos
um brainstorming, com a partipação provocadora de pessoas de
fora, para discutir possibilidades,
oportunidades, linhas de trabalho.
Esse espaço se abriu a partir do processo de digitalização?
Sim. Na virada deste ano já estávamos totalmente digitais, com
novos processos de produção, distribuição. Tivemos de criar o futuraplay.org, nossa plataforma de
consumo on demand, refizemos o
site, apagamos nossa distribuição
analógica, saímos da radiodifusão,
ficamos só com sinal HD por satélite, com as TVs por assinatura. É
um pensamento digital.
Você liderou o processo?
Isso fez parte do meu processo de transição, uma das minhas
tarefas foi exatamente aprimorar
e detalhar o modelo digital para o
Futura, e fazer com que fosse implantado e começasse a funcionar
bem. Grande parte da equipe está
no Futura há muito tempo, conhece muito bem o canal e tinha uma
ansiedade digital, um desejo de ser
mais digital. Buscamos um jeito de
sermos diferentes no digital.

E o que é ser diferente no digital?
Temos um conselho de educadores com mais de oito mil integrantes do Brasil inteiro, que funciona no Facebook. É um grupo
fechado de professores. Trouxemos essas pessoas para perto, discutimos com elas, submetemos os
produtos à sua avaliação, acatamos
sugestões, projetos, fazemos coisas. Um dos caras que está na nossa
campanha atual, o Ney Mello, é um
professor de escola pública de 30 e
poucos anos no Rio de Janeiro que
descobriu nosso conselho e passou
a fazer parte, deu ideias, criou produtos conosco e está sempre atuante. A campanha diz ‘O Ney Mello
está online, o Futura está online e o
Ney Mello está no Futura’.
E o jovem, o que encontra no Futura?
Mais do que o professor, ele é
um importantíssimo agente de produção de conteúdo. O jovem tem
de participar das decisões que envolvem a sua vida. Fazemos uma
opção radical por isso. A tela do
Futura é um lugar em que o jovem
se coloca simbolicamente, tem
uma vasta expressão de múltiplas
identidades com as quais ele pode
se identificar e, a partir daí, é um
produtor cultural e agente. Pode
se articular, se engajar em ativismo
de juventude. O Futura é um canal
muito engajado. Temos programas,
chamadas de produção, faixas de
programação inteiras, projetos

“o Futura é
reconHecido
como um
‘canal
conFiável’”
como o ‘Maleta Juventudes’, um
conjunto de conteúdos diversos
para que jovens se organizem localmente. Temos parceria com
63 universidades brasileiras, uma
porta aberta para a juventude. E
estamos imaginando que cumprimos um papel educacional com as
juventudes – temos, por exemplo,
programas que falam das profissões do mundo 4.0; o Expresso
Futuro, com Ronaldo Lemos, sobre
inovação; e assim por diante.
O que atrai mais audiência hoje?
Nosso jornalismo, com certeza.
O Futura é reconhecido como um
“canal confiável” e tomamos muito cuidado com isso. O programa
Conexão Futura é o mais visto em
todas as plataformas. Ele aprofunda temas do jornalismo, principalmente no campo da educação e da
sociedade.
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beyOnd the line
Wwing/iStock

O novo ou o bom?
Não se substitui facilmente uma boa ideia com
o uso da cada vez mais presente matemática
Alexis Thuller PAgliArini

N

a semana passada, tive a satisfação
de moderar um painel no bom evento
Expo Fórum de Marketing Digital, da Digitalks. O prazer foi ainda maior em poder contar, no painel, com a participação
de duas feras do nosso mercado: Sergio
Gordilho, copresidente da Africa e jurado
do Cannes Lions 2017 (categoria Cyber), e
Gabriel Araújo, diretor da Little George e
também jurado do Cannes Lions (categoria PR).

O máximo que fiz foi uma breve apresentação sobre o festival e, depois, foi só levantar a bola para esses feras cortarem. Na
plateia, gente de agências, clientes e fornecedores, a maioria do universo digital. No
papo que tivemos antes (Gordilho, Gabriel
e eu), havia a preocupação de abordar temas que fossem relevantes para aquele tipo
de público.
Sabemos que os players do universo
“puro” digital tendem a ver a propaganda
como algo ultrapassado. E eu não canso de
reforçar que a propaganda é “a” forma de
se comunicar, estabelecer diálogos entre
empresas e públicos de interesse, provocar
engajamento e vender.
Propaganda vem de Propagare, cujo significado – do latim – é propagar, cultivar,
plantar e colher. Não consigo ver definição
mais apropriada, desde sempre, principalmente para os dias de hoje.
Essa resistência equivocada vem de alguns moderninhos que acreditam na panaceia digital, que cura todos os males, e
rechaçam tudo aquilo que não pertence a
esse universo.
Gostei muito do posicionamento equilibrado do Gordilho a respeito dessa busca incessante pelo novo. “Vocês querem o
novo ou o bom?”, provocou ele. Essa neura
de buscar sempre o que há de mais novo,
às vezes, inibe a identificação de boas soluções, que sempre estiveram na caixa de
ferramentas dos bons criativos.
É claro que os publicitários têm obrigação de estar antenados a todo o manancial
disponível para o desenvolvimento de soluções para seus clientes, mas isso não quer
dizer que devemos abandonar as fórmulas
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consagradas. Inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada e todos os recursos inovadores que surgem ao
longo do tempo são muito atraentes, mas
não necessariamente substituem uma boa
ideia no campo do convencional. É uma delícia ver uma boa história ser contada num
bom comercial, sem necessariamente lançar mão de recursos mirabolantes.
Lembro-me do personagem Justino, que
foi criado para vender bilhetes da Loteria
de Natal da Espanha, ou dos comerciais
da John Lewis, carregados de emoção para sair do lugar-comum do varejo, ambos
ganhadores de Grand Prix no Cannes Lions
do ano passado.
Mesma fórmula usada pela rede francesa de supermercados Monoprix, contando
uma história de amor, construída com recortes de embalagens de seus produtos.
Ganhou um Leão de Ouro da categoria Entertainment.
A velha e boa emoção, o humor e até o
preço escancarado de um produto em promoção serão sempre recursos poderosos
para atrair a atenção e conquistar corações
e mentes de consumidores. Não se substitui facilmente uma boa ideia com o uso da
cada vez mais presente matemática (matemarketing) ou do cruzamento de dados de
consumidores.
Não digo que não encontraremos boas
ferramentas no universo inovador das novas tecnologias. Que o diga Burger King,
com seu divertido case de uso, na base da
malandragem, da inteligência artificial
presente no Google Home. Com uso da Wikipedia, a rede de lanchonetes consegui
que a Google Assistant descrevesse a composição do seu sanduíche mais famoso, o
Whopper.
Bastava dizer “OK Google, o que tem
num Whopper?”, para obter uma descrição detalhada do burger. Case que ganhou
Grand Prix no Cannes Lions deste ano,
além de gerar muita polêmica com o uso
esperto do poderoso sistema de inteligência artificial do Google.
Resumo da ópera: não se preocupe em
usar desesperadamente a ferramenta mais
nova do pedaço. Preocupe-se com a boa
ideia.

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

ARENA DO EsPORTE
Danúbia Paraizo
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danubia@propmark.com.br

BRINCADEIRA DE GENTE GRANDE

Com número crescente de adeptos em todo o mundo, o mercado de e-Sports no Brasil
não deixa nada a desejar. A audiência do campeonato Alienware Rainbow Six Tournament, no último dia 2, comprova essa força: foram sete milhões de espectadores
online para acompanhar a disputa acirrada entre Team Fontt e BRK. A competição teve
patrocínio da Dell e Intel, em parceria com a Ubisoft, marca criadora da franquia Rainbow Six, e do site IGN, especializado em games e cultura pop. A etapa final foi realizada
na Arena Webedia, com vitória do Team Fontt (foto acima). Segundo Aydin Sarmadi,
diretor do IGN, a plataforma já transmitiu mais de 250 mil jogos online, comprovando o
interesse do público pelo segmento.

NA vEIA

A Copa do Nordeste 2018 deu seu pontapé inicial no último dia 6, com o sorteio de
grupos, em São Luís (MA), e trouxe novidades para o torcedor. O torneio apresentou o
conceito Sangue Tipo N.E, criado pela agência Crane, que buscou inspiração na terra,
orgulho, força, história, energia e união do povo nordestino para compor a nova linha
criativa. A competição será transmitida pelo canal Esporte Interativo, que detém seus
direitos de exibição, e, desta vez, busca extrapolar o conceito do esporte, lembrando
que o torneio é muito mais que futebol. A ideia é que o novo conceito contribua com a
modernização visual da competição, mas também respeite a tradição nordestina.

Endorfina criativa
O esporte entrou
na minha vida
muito cedo. Meu
pai era jogador de basquete
e fanático por esporte. Ele
me botou para praticar de
tudo, mas acabei me apaixonando pelo skate e snowboard. Essas duas pranchas têm um poder quase
meditativo para mim: elas
me fazem desligar do resto
e focar só naquele momento. Graças ao smartphone, vivemos numa era de
hiperconexão. E agora, mais do que nunca, é quase vital encontrar
a sua maneira de desconectar”.

Eduardo Battiston, vice-presidente de criação digital da DM9DDB.

Cassio Lopes Filho, Hercules Pereira e Marcelo Bernardes, sócios da Purple Cow

É TOP

A Purple Cow estreia como responsável pela publicidade das
marcas Rainha e Topper, do grupo BR Sports, com campanha já
engatilhada. A agência criou um novo conceito, 100% baseado
em um insight da internet: Se é bom é top, se é muito bom é Topper.
Os desdobramentos da criação ocorrem em breve no offline e na
internet. A agência cuidará também da comunicação da marca de
tênis de corrida Saucony, representada pela BR Sports no Brasil.
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mARcAs
Anunciantes ativam criatividade e
experiências durante o Rock in Rio
Empresas parceiras do festival oferecem desde brindes até ação de
game indoor para impactar público dentro e fora da Cidade do Rock

Fotos: Divulgação

JÉSSICA OLIVEIRA

Q

uem estiver na Cidade do Rock entre os
dias 15 e 24 poderá cantar com outros
fãs de seu ídolo, viajar pela Rota 66, encarar enigmas para sair de um avião escorregando por um tobogã, pagar com tatuagem, pedir músicas para as bandas, reciclar
copos e recarregar o celular em cipós.
Tudo isso integra o line-up dos patrocinadores, apoiadores e media partners do
Rock in Rio 2017, que apostaram alto e levam para a Cidade Maravilhosa um grande
ativo em estrutura e criatividade para impactar a audiência, no evento ou pela TV,
rádio e internet.
Patrocinadora do Rock in Rio desde 2011,
a Heineken aposta no conceito #liveyourmusic, para que os participantes coloquem
a música como protagonista e se divirtam
intensamente. Usando a #heinekenplay os
fãs podem sugerir as músicas que querem
ouvir. As mais pedidas terão seus nomes
no telão da tirolesa, de frente para o Palco
Mundo, como um recado para os artistas. O
telão também terá um medidor de decibéis
para incentivar o público a cantar mais alto.
Para abastecer a Cidade do Rock com
mais de 650 mil litros de cerveja, serão mais
de 200 chopeiras, apoio de 190 backpackers
circulando entre o público e duas Beer Stations sobre rodas. Além de seu carro-chefe,
a marca oferece outra bebida nos dois estandes Rock & Recycle, na Rock Street e na
Rock District, para trabalhar os conceitos
de reciclagem e consumo responsável de
cerveja. Quem recolher 15 copos plásticos
pode trocá-los por um copo comemorativo
da marca e nele beber água.
Com os direitos de transmissão do evento desde 2001, o Multishow fará a sua maior
cobertura do festival, com 19 pontos de jornalismo, 50 câmeras, sets de entrevistas
nos bastidores dos palcos Mundo e Sunset,
além de um estande de dois andares. O canal também integra o novo palco Digital
Stage, com a curadoria artística de atividades. O espaço tem participação de fenômenos do digital, como Whindersson Nunes,
Christian Figueiredo e Luba.
Cerca de 600 pessoas estão credenciadas
para a operação. Segundo Tatiana Costa,
diretora de programação e novas mídias do
Multishow, um grande investimento foi feito para passar a experiência do festival numa
cobertura completa para TV e internet.
“O Rock in Rio é nossa Copa do Mundo.
Com o mote No Multishow, todos os cami-
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Heineken é patrocinadora da tirolesa, uma das atrações preferidas do público do Rock in Rio

Coca-Cola vai colocar os frequentadores do festival para cantar e tocar junto músicas de seus artistas preferidos

“O ROck in RiO é nOssa
cOpa dO MundO. seRá a
ediçãO Mais Multitela
e MultiplatafORMa
pOssível”

nhos te levam ao Rock in Rio, esta será a
edição mais multitela e multiplataforma
possível. Não vamos replicar o conteúdo da
TV no digital, mas fazer algo pensado para
YouTube, Facebook e Instagram, com estratégia de influenciadores corretos para cada
uma das redes sociais. Somando tudo serão
quase 150 horas de transmissão”, explica.

BRINcADEIRAs TEcNOLÓGIcAs
O primeiro andar do estande do Multishow terá o Escape 10, game indoor em
parceria com o Escape 60, para unir o humor e a música, pilares do canal. Grupos de
até dez pessoas têm dez minutos para resolver enigmas e sair de um avião. O prêmio é
escorregar por um tobogã. As dicas chegam
por vídeos e áudios gravados por profissionais da casa, como Didi Wagner e Titi Müller, e artistas a exemplo de Anitta. No andar
superior, o Glass Estúdio, espaço panorâmico de vidro, será a segunda tela do canal.
Influenciadores como Mauricio Meirelles e
PC Siqueira vão comentar os shows, interagir com o público e receber convidados. O
conteúdo será transmitido no canal do Multishow no YouTube e em flashes na TV.
Já a Ipiranga, patrocinadora oficial do
Rock in Rio pela terceira vez, desembarca
nessa edição com mais ativações do programa Km de Vantagens. Lançado em 2009, ele
oferece ingressos para seus participantes e
iniciativas promocionais. Este ano, a marca, que também patrocina a montanha-russa do evento, vai fazer a cobertura usando
seus perfis no Facebook, Instagram e Snapchat e fará ações próximas ao festival. As
ações contam com um filtro exclusivo para
o Rock in Rio no Snapchat, ativado por geolocalização na região, cinco ônibus adesivados com logomarca do Km de Vantagens
circularão pelo Rio de Janeiro. Os consumidores que escanearem essas logomarcas
com o aplicativo podem ganhar ingressos
na hora.
A tecnologia também é parte essencial da
experiência de Visa, método de pagamento preferencial durante o festival. A marca
fez uma ação por chatbot no Facebook para
escolher as 25 melhores tatuagens. Os selecionados terão um jeito “rock ‘n’ roll” de
pagar as despesas no Rock in Rio, ganhando
da Visa um crédito de até R$ 500 para gastar
no evento. Para receber o valor em fichas,
eles passam pela tecnologia de reconhecimento da tatuagem no estande da marca no
local. Quem não usar todo o crédito na Cidade do Rock, receberá um cartão pré-pago
personalizado com sua tatuagem com o saldo restante para utilizar em estabelecimentos que aceitem Visa no país.
PAssADO, PREsENTE E FUTURO
O caráter democrático do evento de combinar tribos, faixas etárias e gostos musicais
influenciou nas escolhas de algumas marcas, de cardápios a ativações, mas as raízes
do festival também foram resgatadas.
Escolhida a rádio oficial do festival, a
Mix, rede de emissoras de rádio do Grupo
Mix com 22 estações afiliadas no país, vai
transmitir ao vivo do evento e disponibilizará acessos diferenciados aos seus fãs.
“Vamos aproveitar o momento e nos aproximar ainda mais de nosso público, promovendo ações diferenciadas e exclusivas
durante o período do festival”, diz Marcos
Vicca, diretor artístico da Rádio Mix.
Em parceria com a Mix, a marca Cup
Noodles, estreante como apoiadora do
Rock in Rio, terá uma blitz no aeroporto
Santos Dumont, nesta quinta (14), para di-

Copos Gênios do Rock podem ser adquiridos durante o festival nos dez espaços do Habib’s na Cidade do Rock

“seRá uM MOMentO de
gRande sineRgia cOM
tOdOs Os públicOs,
pRincipalMente, cOM
Os jOvens”

vulgar a Cup Band, um aplicativo pelo qual
as pessoas podem montar música utilizando os copos de Cup Noodles, além de oferecer degustação de diversos sabores de seus
produtos e brindes da rádio. Dentro do festival, a marca terá uma loja na Rock Street,
rua inspirada no continente africano, com
um totem carregador de celular. “Apostamos em ações para nos aproximarmos do
nosso público e gerarmos awareness para
Cup Noodles”, afirma Danielle Ximenes,
gerente de marca da companhia.
O Habib’s, apoiador oficial, venderá co-

Visa tem meio “rock ‘n’ roll” de pagar despesas no festival

mida árabe, coxinhas e sorvetes artesanais
em dez pontos dentro do evento. A promoção Copos Gênios do Rock – Pediu Bebida de
500 ml, Levou continua com os dez modelos colecionáveis com referências a ídolos
da música. A loja perto do palco Mundo
terá um painel para exibir fotos de quem
usar a #geniodorock nas mídias sociais,
destacando os Gênios do Rock do público: quem acampa na fila, chega primeiro
e sai por último, leva filhos no show de
uma banda que nem conhece, vê o show
na grade, toca guitarra invisível e outros.
E o logo do Habib’s terá um equalizador
de áudio para acompanhar o ritmo das
músicas com movimentos e cores. “Será
um momento de grande sinergia com todos os públicos, principalmente, com os
jovens”, diz André Marques, diretor de
criação e marketing do Grupo Habib’s.
Media partner do Rock in Rio pela
quarta edição, a Sky também viajou atrás
de referências do passado e chegou à lendária Rota 66, que liga Chicago a Santa
Mônica, nos Estados Unidos, que mesmo
parcialmente desativada ainda preserva
sua história. A marca presenteou 33 pessoas com viagens para o Rio de Janeiro,
com direito a acompanhante e ingressos
para todos os dias do festival. O espírito
da famosa estrada está nos ambientes
preparados pela operadora, como a gas
station de três andares, inspirada nos
postos de gasolina norte-americanos.
Já Coca-Cola prepara o Coca-Cola
Band, uma banda feita de fãs tocando e
cantando juntos em tributo a seus ídolos.
12 jovens músicos e mais de 50 fãs do público do Rock in Rio poderão cantar suas
músicas favoritas em 30 sessões a cada
dia no festival no Espaço Coca-Cola Fã
de Música. Além de cantar, quem quiser
tocar um instrumento pode fazer uma
audição no estúdio da Coca-Cola FM. Os
participantes receberão um link com foto
do momento “astro da música” para compartilharem nas redes sociais e imprimir.
Mesmo nova no mercado, Fanta Guaraná já entra na festa em grande estilo, com
a Casa Fanta Guaraná na Rock Street África. A cenografia simula uma floresta tropical, tem pufes “de pedra” e cipós com
carregadores de celular, além do produto
da marca liberado para degustação. O espaço foi pensado para o público recarregar as baterias – literalmente.
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Para oferecer experiências, Cyrela
inaugura brand store em São Paulo
De olho nos consumidores do mercado de luxo, a incorporadora
materializa parcerias em espaço especial no shopping JK Iguatemi

A

Cyrela inova no mercado imobiliário ao
inaugurar um espaço de experiências
para atender a clientes e frequentadores
do shopping JK Iguatemi, em São Paulo. A
Brand Store Cyrela foi concebida em parceria com o escritório Carlos Rossi e está
instalada em uma área que reúne criações,
conceitos e peças de renomados designers
internacionais. O espaço terá eventos exclusivos, como, por exemplo, uma oficina
de montagem de relógios com a grife IWC,
programada para este mês; exposições de
arte; além de sessões de degustação e harmonização de produtos.
Um dos destaques do espaço, entre peças de decoração criadas pelo londrino
Philip Starck e uma peça exclusiva da francesa Baccarat, em parceria com a Hermès,
é a exposição de um modelo Ferrari F12
Berlinetta, desenhado pelo estúdio italiano. Também estão em exposição na nova
Brand Store itens exclusivos dos escritórios
de design Pininfarina e Yoo Studio, parceiros da Cyrela.
A empresa vem investindo fortemente
no segmento de luxo. Atualmente a Cyrela
tem três empreendimentos para esse público que estão em construção: o Cyrela by
Pininfarina, o One Sixty e o Heritage Cyrela,
todos em São Paulo. O Heritage, por exemplo, assinado pelo escritório de design italiano Pininfarina, é o empreendimento de
luxo mais caro de São Paulo, e deve ficar
pronto em junho de 2020. Seus apartamentos têm 570 metros quadrados, pé direito
de três metros e cada unidade tem de seis a
oito vagas de carros. Já o Cyrela by Pininfarina, também desenvolvido pelo escritório
italiano, será o primeiro a ficar pronto, em
fevereiro do ano que vem.
Efrain Horn, presidente da marca e um
dos idealizadores da Brand Store Cyrela,
afirma que faz parte da estratégia do anunciante procurar inspiração em projetos de
arquitetura e design espalhados pelo mundo. “Desenvolvemos produtos inovadores,
inspiradores e em parceria com estúdios
de design reconhecidos mundialmente. A
Brand Store é mais um desses produtos e
nela reuniremos o melhor do design internacional em um só lugar”, fala.
Além das ações com as marcas já citadas
acima, a incorporadora também conta com
parcerias firmadas com a Samsung, a Nespresso e a cerveja artesanal Tupiniquim.
No espaço Samsung, por exemplo, estão
expostos vários lançamentos de eletrodomésticos da marca.
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Brand Store Cyrela tem objetivo de oferecer experiências únicas aos potenciais clientes

MarCas

Consumidores contribuem com
versos para campanha da Chevrolet
Comunicação com posicionamento Pessoas reais, opiniões verdadeiras
entra na quarta fase com versões customizadas para diferentes públicos

U

ma versão customizada da música Deixe isso pra lá, de Jair Rodrigues, é o pano de fundo para a campanha que a Publicis Salles Chemistri criou para a Chevrolet.
Essa é quarta fase da comunicação com o
posicionamento Pessoas reais, opiniões verdadeiras, iniciada em 2014. A campanha
estreia no momento em que a marca comemora dois anos como líder de vendas de automóveis no Brasil.
Os versos que aparecem no comercial
são fruto de ação com 14 clientes de várias
regiões do país, convidados a responder
“Afinal, o que é que a Chevrolet tem?”. Ao
todo, foram captados mais de 200 versos
cantados por clientes reais. A intenção é
combinar frases de várias maneiras e, assim, possibilitar versões de filmes diferentes que serão entregues de acordo com o
interesse de consumidores específicos.
“Evoluímos dentro da plataforma de pessoas reais – um território muito proprietário
da marca – trazendo cada vez mais componentes que refletem a inovação dos carros
Chevrolet na sua linha de comunicação”,
diz Hugo Rodrigues, presidente da Publicis.
Com a assinatura Chevrolet. Tem tudo o
que você quer, a campanha tem criação de
Cadu Vigília, Rodolfo Monteiro, Luís Felipe
Figueiredo, Vitor Hildebrand e Marie Julie
Gerbauld. A Delicatessen Filmes é a produtora de imagem e a direção de cena é de
Gustavo Leme, Decio Matos e Olhos. A S de
Samba é a produtora de áudio responsável.
A ideia de aproveitar o depoimento de
clientes reais para a comunicação da marca
começou em 2014. Naquele ano, o anunciante destacou os lovers, clientes fiéis
que são embaixadores da marca. No ano
seguinte, os haters, consumidores que falavam mal da marca, foram convidados
pela Chevrolet para testar os novos modelos e participar das campanhas. A tática de
comunicação continuou no ano passado,
quando foram apresentados fãs da marca
que ninguém imaginaria que seriam apaixonados por ela.
“Nós trabalhamos em duas frentes: a de
entender as necessidades dos consumidores e a de responder a essas demandas com
soluções tecnológicas simples e inteligentes. É isso o que está por trás, por exemplo, da recente integração que fizemos do
Waze ao Onix, que permite ao motorista
navegar com o aplicativo na tela do sistema
multimídia MyLink”, comenta Hermann
Mahnke, diretor de marketing da GM Mercosul.

Divulgação

O filme traz versão da música Deixa isso pra lá, de Jair Rodrigues, com frases de clientes reais
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Esquenta da Fiel foi inspirado nas fan fests da Fifa, que ocorrem durante a Copa do Mundo. Evento tem patrocínio e visa criar relacionamento com os torcedores

Arena Corinthians quer ser espaço
de entretenimento para anunciante
Estratégia da casa para atrair parceiros além do mercado da bola inclui
locação para a indústria audiovisual, festas, shows e até casamentos
Danúbia Paraizo

O

s fãs que acompanharam
o processo de seleção para chegar ao sonhado Maralto, o paraíso ficcional da série
3%, da Netflix, provavelmente
não se deram conta, mas boa
parte das cenas foram feitas
em um território familiar para
os torcedores da Fiel. A Arena
Corinthians foi cenário para a
primeira produção brasileira da
plataforma de vídeos por streaming e, agora, volta a receber
as filmagens da segunda temporada da série.
A aproximação com o entretenimento não é mera coincidência. Para o lançamento do
filme Esquadrão Suicida, em julho deste ano, a Warner elegeu
o estádio para um pool de ativações. Na partida entre Corinthians e São Paulo, a escalação
do time nos telões foi feita com
animações personalizadas de
cada jogador, como se fossem
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integrantes do time de supervilões da DC Comics.
Para César Sbrighi, gerente
de marketing da casa, esses são
apenas alguns dos diversos formatos customizados propostos
no plano comercial da arena,
que busca cada vez mais se posicionar como plataforma de
entretenimento para marcas e
público final. “A gente estruturou todo o plano de marketing
em um documento de quase
40 páginas. Além de mim, temos mais duas pessoas na parte
de planejamento, que cuidam
das parcerias e do business intelligence. Estamos ainda descobrindo as oportunidades e
como aproveitá-las, criando
produtos, formatos e serviços
sob medida”, diz o executivo.
Como exemplo dessa abertura para novas oportunidades,
Sbrighi destaca a recente parceria com a Monster Jam, competição internacional de motor
sports. “Como no fim do ano

já está prevista a renovação do
gramado, conversamos com a
Feld Entertainment, organizadora do Monster Jam, para receber o torneio de caminhões
gigantes aqui no Brasil pela primeira vez. Vimos a oportunidade de fazer um evento bacana
aproveitando o campo”. A competição está prevista para o dia
16 de dezembro e os ingressos
já estão à venda com exclusividade para integrantes do programa de fidelidade do clube.
Digo sim
Outro investimento do estádio é oferecer seu espaço para
a realização dos mais diversos
tipos de eventos, sejam corporativos ou para o público final.
Além de camarotes pagos por
marcas, como o da Estrella Galícia, patrocinadora oficial do Corinthians, o recém-lançado projeto Prometo ser fiel, com foco
em casamentos, tem mexido
com os corações corintianos. O

“Estamos
dEscobrindo as
oportunidadEs E
como aprovEitálas, criando
produtos,
formatos E
sErviços sob
mEdida”

serviço foi lançado oficialmente em maio deste ano, com a primeira cerimônia transmitida ao
vivo pela fan page da arena no
Facebook. O vídeo já teve mais
de 2 milhões de visualizações e
abriu espaço para uma disputada agenda para este ano, como
explica Sbrighi. “Tivemos uma
experiência bem bacana com
essa primeira cerimônia. A retrospectiva do casal foi exibida
nos telões e os convidados puderam acompanhar da arquibancada. E o mais legal é que
conseguimos depoimentos dos
jogadores, surpreendedo até
mesmo os noivos. Imagina ter
Cássio, Jô, Gabriel, toda a equipe desejando felicidades?”, ressalta o executivo.
As opções de formatos variam de acordo com o bolso
de cada casal. O projeto prevê
desde festas maiores, em que
até os vestiários são utilizados
pelos padrinhos, ou versões pocket wedding, em que os noivos
fazem uma cerimônia menor,
restrita ao business lounge. Outros formatos incluem apenas o
pedido de casamento durante
um jogo ou um book fotográfico na arena.
Ainda no quesito experiências, a arena lançou o Tour Casa
do Povo, em que os torcedores
podem visitar as dependências
do espaço. A princípio, a proposta não difere do que já é feito pelos estádios mundo afora,
o pulo do gato que tem garantido mais de 20 mil visitas em
apenas três meses são os anfitriões que orientam o passeio.
Foram selecionados 12 torcedores fanáticos que contaram
em vídeo sobre sua paixão pelo
clube. Segundo Sbrighi eles foram treinados e, em seguida,
contratados pela arena para a
missão de transmitir essa mesma paixão aos visitantes.
O projeto deu tão certo que o
estádio está com um novo processo aberto para selecionar outra leva de monitores. A visita
também pode ser patrocinada
por marcas, reforçando o foco
da casa em experiências. Para
o Dia dos Pais deste ano, por
exemplo, os visitantes maiores
de 18 anos que fizeram o tour
receberam um vale-cerveja Estrella Galícia e puderam brindar
na beira do gramado. Um concurso cultural também elegeu
as melhores fotos de pais e filhos no evento e os premiou
com a oportunidade de bater
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Os noivos Eduardo Tomaz e Franciele Canton foram as “cobaias” do novo projeto Prometo Ser Fiel, focado em casamentos na arena

“Estamos
aprovEitando
nossa prEsEnça
digital fortE nas
rEdEs sociais para
impulsionar açõEs
propriEtárias
E também as dE
marcas”

um pênalti no campo.
O Dia dos Pais foi também
escolhido pela Natura para
ação de engajamento. A campanha foi o primeiro projeto com
marcas do estádio, em 2015, e
serviu de case para anunciantes
poderem aproveitar o espaço
com relevância. A marca exibiu
declarações de torcedores aos
seus pais no telão e registrou
a surpresa dos participantes,
que estavam na arquibancada.
A ação publicada no canal da
marca no YouTube contabiliza
quase nove milhões de visualizações até agora.
Sbrighi explica que os telões
ainda são bastante procurados
pelas marcas, mas a arena tem

trabalhado novos formatos de
propriedades também. Os televisores atrás dos espelhos nos
banheiros, por exemplo, são
exclusividade do estádio. Já o
formato de faixa de LED na arquibancada apenas se compara
ao encontrado na Arena da Baixada, no Paraná. Mas o grande
filão está mesmo nos eventos,
como explica Sbrighi. “Este ano
recebemos mais de 40 eventos.
Só para se ter ideia, chegamos a
quase R$ 15 milhões de receita
sem contar bilheteria de jogo.
Estamos aproveitando nossa
presença digital forte nas redes
sociais para impulsionar ações
proprietárias e também as de
marcas”, conta.

Série 3%, produção brasileira da Netflix, teve sua primeira e segunda temporadas gravadas na Arena Corinthians, em São Paulo
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Santander ativa
patrocínio a Fórmula 1
em ação com clientes
Promoção Volta ao Mundo Ferrari garante
viagens para Abu Dahbi, Melbourne e Itália
Paulo Macedo

N

ormalmente ações promocionais são
realizadas com propósito de prospectar novos clientes. No caso de Volta ao
Mundo Ferrari, o Banco Santander está envolvendo apenas os 20 milhões de correntistas das suas carteiras de pessoa jurídica
e física. A marca icônica do automobilismo,
que tem patrocínio do banco na Fórmula
1, vai formalizar esse elo. Para participar e
ganhar o código de acesso à ação, basta fazer o pagamento de suas contas no sistema
de débito automático em conta corrente. A
criação e execução do projeto tem a assinatura da Ponto de Criação. A campanha de
mídia será conduzida pelas agências Talent
Marcel e Salve Tribal.
O diretor de marketing do Santander,
o executivo Igor Puga, afirma que a ação
transcende às equivalências materiais. “É
uma quebra de paradigma envolver apenas
clientes vinculados. Outro ponto é proporcionar algo que o dinheiro não é capaz de
comprar, ou seja, uma coisa que não está à
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“OutrO pOntO é
prOpOrciOnar
algO que
O dinheirO
nãO é capaz
de cOmprar”

A promoção Volta ao Mundo Ferrari tem a assinatura da agência
Ponto de Criação e envolve o universo da marca automobilística

venda”, explica Puga, fazendo referência à
premiação que envolve um test-drive numa
Ferrari de passeio na sede da escuderia, em
Maranello, na Itália. Depois os ganhadores
fazem um pit stop em Roma. A próxima
parada é uma visita ao celebrado Ferrari World Abu Dahbi, onde está instalada a
montanha-russa mais rápida do mundo.
Para finalizar, marcar presença no Grande
Prêmio de Fórmula 1 de 2018 na Austrália, no dia 25 de março. Tudo com direito a
acompanhante.
Mais do que patrocínio, estar presente
na Fórmula 1 com sua marca impressa na
carenagem da Ferrari e nos macacões dos

pilotos Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen
garante ao Santander o status de banco global. “Algo que não ocorreria se tivéssemos
apenas uma cota da competição. Não estamos mais na Europa e América Latina. O alcance é muito maior”, destaca Puga.
“Nesses período de patrocínio global à
Ferrari criamos experiências e benefícios
para os clientes e o público em geral, e assim reiteramos as relações entre as marcas
e o nosso posicionamento de incentivo ao
automobilismo, além de gerar novos negócios”, afirma Marcos Madureira, VP de comunicação, marketing, relações institucionais e sustentabilidade do Santander.

marketing & negóCios
Littlehenrabi / iStock

Cuidados na seleção
de agências – 1
É bastante variado o escopo de serviços
e competências necessárias e ideais
para o atendimento de cada conta
RAFAEL SAMPAIO

A

valiar a agência é tarefa de grande relevância para o anunciante – e para a
própria agência de publicidade – e deve
ser feita com atenção, cuidado, isenção e
frequência regular. Os serviços e a contribuição das agências de publicidade para
o sucesso das marcas e empresas são altamente relevantes, mas têm algumas
características bem particulares em relação a outras atividades de suporte empresarial, pois, apesar da evidente influência da capacidade técnica, extensão da
experiência e volume de recursos físicos
disponíveis, recebem um reflexo direto
de aspectos subjetivos, como a natureza
e o grau de talento colocado a serviço do
cliente, a empatia entre as equipes envolvidas, o nível de empenho colocado à disposição da conta e, por último, mas não
menos importante, a maneira pela qual os
desafios e oportunidades são entendidos
e as soluções são estruturadas.

Além de tudo, é bastante variado o escopo de serviços e competências necessárias
e ideais para o atendimento de cada conta
em cada momento de sua história. É sempre um mix diferente a partir da plataforma
básica da publicidade e dos serviços essenciais, que são atendimento, planejamento,
criação e mídia. Tanto pode haver a necessidade de se agregar outras plataformas
(digital, promoção, RP etc.) como é diversa
a extensão e a profundidade dos serviços
básicos e acessórios, em função do grau de
maturidade dos mercados (nacionais e/ou
regionais) e da sofisticação do marketing e
da comunicação da empresa cliente.
Dessa forma, as agências são, apesar das
semelhanças em seus aspectos básicos,
bastante diferentes entre si e, até mesmo,
de cliente para cliente e de tempo em tempo. Razão pela qual a avaliação do desempenho de cada agência para cada cliente
deve ser desenhada para cada caso específico, a partir de KPIs (indicadores-chave
de desempenho) gerais e particulares, tanto objetivos e racionais como subjetivos e
emocionais. E esses KPIs, uma vez defini-

dos, podem inclusive ser colocados como o
conteúdo das cláusulas de desempenho no
caso dos contratos feitos e dos mecanismos
tanto de avaliação pura e simples como
aqueles que servem de base para mecanismos de remuneração adicional por metas
alcançadas e superadas.
Um ponto adicional que deve ser considerado, e pode ser visto tanto como um
complicador quanto um incremento de
sofisticação e precisão no processo de avaliação das agências, é fazer considerações
sobre o output e o outcome resultantes
como consequências do resultado de seus
serviços e desempenho prático. Em que
pese o fato de que definir o output e o outcome pode gerar complexas discussões
de abordagem conceitual e empírica, pode
ser ligeiramente diferente para cada marca
empresa e estágio evolutivo. É possível se
adotar definições genéricas sobre cada um
desses aspectos para efeitos práticos de sua
incorporação a processos de avaliação.
O output deve ser mensurado em termos
de geração de retorno imediato, geralmente influência nos aspectos de imagem de
marca e de volume e qualidade de vendas
no curto prazo, que derivam diretamente
da qualidade e precisão das campanhas feitas e aspectos correlatos, tais como impacto criativo, clareza de transmissão do conteúdo predefinido, volume e frequência do
atingimento da mídia, custo vs. benefício
dos investimentos em produção e outros
ponto desse gênero.
O outcome pode ser entendido como os
resultados obtidos diante do conjunto do
mercado e no médio e longo prazo. Ou seja,
primeiro se esses resultados estão em índices idênticos, inferiores ou superiores aos
do mercado considerado e seus principais
competidores; segundo, se eles aumentaram o patamar de posição em termos de
volume e sustentabilidade da marca ao
longo do tempo – uma vez que ao final de
cada esforço publicitário sempre é possível
mensurar quais foram os resultados efêmeros (output) e os resultados consolidados
(outcome) alcançados.

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

Para divulgar o novo Galaxy Tab S3, a Samsung conta com a participação dos artistas
plásticos OSGEMEOS. Na campanha, assinada pela Isobar, a dupla divide o tablet para
trabalhar, enquanto conta que, desde criança, eles sempre dividem a superfície em que
estão criando. As filmagens foram feitas no
estúdio dos artistas, em São Paulo.

Isobar
samsung
Título: OSGEMEOS + Galaxy Tab S3; produto: Galaxy
Tab S3; criação: Lucas Vieira (Madu) e Rafael Barbaroti (Tchuli); produtora de vídeo: Cape; diretor de
cena: Arthur Maringoni; produtora de áudio: A9
Áudio; aprovação do cliente: Loredana Sarcinella,
Alessandra Barcala, Pedro Scormin e Jean Mendes.

reunIão

Cada vez mais, o resgate pelo hábito de
fazer as refeições bem acompanhado está
ganhando mais adeptos. A nova campanha
da Perdigão, criada pela DM9, resgata esse
momento alegre. Além do filme para TV, a
campanha conta com peças para impresso,
digital e rádio.

dM9
brF
Título: Gostoso é Mesa Cheia; produto: Perdigão;
criação: Nizan Guanaes; diretor de arte: Fabio
Guimarães e Marcelo Nepomuceno; redator: Carla Cancellara; produtora de imagem: Sentimental Filme; diretor de cena: Maurício Guimarães e
Luciano Zuffo; produtora de áudio: Big Foote;
aprovação do cliente: Pedro Navio, Cecilia Mondino e Cecilia Alexandre.

ImagInação

Com o conceito Pare e Pense, criado pela Heads, a campanha para divulgar o seguro residencial da Caixa Seguradora transforma a hora da historinha de pai para filho em momento de conselho para adultos. Quando o garoto
conta ao pai que está com medo de dormir, o
homem mostra todas as proteções que o produto oferece.

Heads
Caixa seguradora
Título: Gigante; produto: seguro residencial; criação: Alex Alencar e Thiago Paiva; produtora de
imagem: BossaNovaFilms; direção de cena: Julio
Hey; produtora de áudio: Lucha Libre; aprovação
do cliente: Sany Silveira, Rodrigo Cicutti, Rodrigo
Fraga, Sigrid Guimarães e Cassia Esposito Nagao.
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ao pó retornarás

tamanho IDeal

UbI bene parIs
netFlix

WMccann
general mills

Título: The White Countdown; produto: Lançamento da terceira temporada
de Narcos; direção de criação: Thierry Reboul; diretor de arte/redator: Barbara Paloc; fotógrafo: Jeremy Bouchet.

Título: Na Medida; produto: Yoki; criação: Mauro Paz, Elano Collaco e Gabriel Maximo; produtora de imagem: Polvo Content; diretor de cena: Oriol
Barberà; produtora de áudio: AudioBoutique; aprovação do cliente: Manuel Garabato, Larissa Fontanini e Daniel Capeto.

Para divulgar o lançamento internacional da terceira temporada
da série Narcos, a agência parisiense Ubi Bene usou uma ação de
mídia exterior inusitada na tradicional Avenida Champs-Elysées.
Uma das colunas foi transformada em ampulheta gigante, abastecida com pó branco, em uma referência à cocaína, para fazer a contagem regressiva da estreia, que ocorreu no último dia 1º.

Se tem algo que se encaixa perfeitamente na fome é um punhado de pipoca estourada na hora. A Yoki se inspirou nos vídeos
do tipo “perfect fit”, em que objetos se encaixam perfeitamente em espaços sob medida, para divulgar ao público, com campanha assinada pela WMcCann, o novo tamanho de pipoca de
micro-ondas.

DIva

A atriz e apresentadora Tatá Werneck
aproveita a promoção de O Boticário para encarnar a diva: linda, perfumada e
hidratada. O problema é que, depois de
muito confete e serpentina, ela é obrigada a limpar “os efeitos especiais” de seu
comercial e acaba presa dentro da loja.

alMapbbdo
o botiCário
Título: Show; produto: institucional; criação:
Thom Bregantin, Israel Medeiros, Kiko Mattoso e
Elias Carmo; produtora de imagem: O2 Filmes;
direção de cena: Paulo Caruso; produtora de áudio: Satelite; aprovação do cliente: André Farber,
Alexandre Bouza e Cristiane Irigon Amaral.
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O mágico na
intimidade
“Não há lugar como
nossa casa”.
O Mágico de Oz - L. Frank Baum
Francisco alberto Madia de souza

É

poca Negócios – Barbara Bigarelli e Anna Carolina Negri – conseguiu. Entrou
na intimidade da família do mágico. Ele,
Wizard. Carlos Wizard Martins. Mágico e
mórmon.
Formal e indisfarçável “bom gosto” americano: “A casa dos Martins fica em Campinas. É ampla, com mil m2, campinho de futebol e piscina, garagem para uma dezena
de carros. Na sala em que os Martins recebem as visitas, móveis clássicos, um piano
de cauda branco que ninguém toca (na sala
contigua há outro preto, também intacto...
só dois grandes vasos de flores de plástico).
Não há televisores. Carlos cansou-se deles,
prefere não deixar-se contaminar pelo pessimismo que impera nos jornais...”.
O mágico abre a matéria com uma grande foto de página inteira. Um braço e uma
mão soltos e em paralelo ao corpo. A outra,
no bolso. 61 anos, boa forma, formal. Camisa, calça e sapatos sociais, mesmo com um
termômetro nos 34º... Carlos é casado com
Vânia. Charles e Lincoln são dois de seus
filhos; gêmeos.
E, assim os gêmeos foram introduzidos à
realidade e ao mundo dos negócios. O ano
era 2001. Carlos foi convocado para uma
missão na Paraíba, pela Igreja Mórmon, por
três anos. Seu grupo – o Multi – entrou em
ebulição. Tentativa de apeá-lo do comando. Da mesma forma com que foi convocado, convocou os filhos para assumirem a
empresa e interromperem os estudos nos
Estados Unidos. Acabavam de completar 22
anos: “Costumo dizer que joguei os dois garotos em uma piscina com água-viva, tubarões e outros perigos... Mas eles se saíram
bem, fizeram uma boa dupla. O Lincoln é
forte em varejo, atendimento e expansão.
Charles é forte em estratégia, financeiro e
administrativo...”.

A disciplina Mórmon. Quando completaram 18 anos, os gêmeos foram cumprir a
missão assumida com a igreja. Dois longos
anos servindo a causa de Cristo. Charles foi
para Moçambique, Lincoln para o Texas.
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Mauro Junot, líder da igreja Mórmon no
Brasil, explica à Época Negócios: “A missão
muda a vida deles. É quando praticam inglês, dedicam-se a estudos, comandam projetos. Aprendem a cozinhar, a sair da zona
de conforto e a praticar a autossuficiência.
Ficam praticamente incomunicáveis. Não
há férias, Natal ou aniversário em família.
Sete dias por semana, 10 horas por dia...”.
Este talvez seja o quinto ou sexto comentário que faço sobre Carlos Wizard Martins.
Fez bem de incorporar o Wizard ao nome.
É! Mas sua impulsividade para os negócios
é infinitamente acima do normal e tende a
atirar-se em todas as oportunidades, piscinas que cruzam por sua frente de sapato,
paletó, coração, alma, muitas vezes sem
reparar o quão cheia estão essas piscinas.
Hoje sua impulsividade está relativamente
sob controle porque todas as decisões passam pela aprovação da família, muito especialmente, dos gêmeos. Mas os gêmeos, filhos de mágico, também têm o componente da impulsividade rondando por perto e
têm de fazer um tremendo esforço para se
controlarem e não mergulhar junto com o
pai em todas.
“Todas” significava, em 2010, após uma
sucessão de aquisições, tornar-se o maior
grupo franqueador do Brasil, superando
O Boticário. Nesse momento, por R$ 2 bilhões, vendeu tudo para Pearson. Inclusive o nome Wizard. Com um pouco dos R$
2 bilhões, na sequência, mergulhou nas
compras. 2011, Orion e Logbras; 2012, Hub
Prepaid; 2014, Mundo Verde; 2015, Ronaldo
Academy; 2015, Rainha e Topper; 2016, Taco Bell; 2017, Academia de Futebol Palmeira; 2017, Aloha; 2017, Wise Up...
Onde a família do mágico vai parar? Não
tenho a mais pálida ideia. Mas, mesmo sendo agnóstico e não sabendo rezar direito,
dentro das minhas limitações, peço que as
forças da natureza e os ventos do destino
cuidem dessa família de malucos. Em verdade, os mesmos que fazem a roda girar e
inspiram novos, pequenos, e futuros, mágicos. Abracadabra, Alakazam, Shirigudin
Comihuaru, Sinsinsalbin, Expectropolis,
Hocus pocus, Ticezamun...

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

prêmiOs
Brasil conquista 32 prêmios no Fiap
e AlmapBBDO é a Agência do Ano
Campanha Nosferatu recebe sete troféus e consagra Getty Images
como Anunciante do Ano, no festival realizado em Buenos Aires

R

epetindo os bons resultados conquistados em Cannes, quando a AlmapBBDO
foi a brasileira mais premiada da edição
de 2017, a agência sai do 48º Fiap (Festival Iberoamericano de la Publicidad) como
grande vencedora. Foram 22 prêmios para
a criadora do case Nosferatu, para Getty
Images. Desempenho garantiu à AlmapBBDO o título de Agência do Ano.
A AlmapBBDO também conquistou o
Grand Slam, prêmio dedicado aos que conquistam um Sol de Ouro em cada uma das
quatro grandes áreas do festival (Formatos,
Inovação, Anúncios e Produção). O Brasil
teve no total 32 prêmios durante o evento,
que foi realizado na semana passada, em
Buenos Aires. A lista completa dos brasileiros premiados pode ser conferida no PROPMARK online, no link goo.gl/UKbW7a.
Acompanhando a Almap, a Getty Images
conquistou o título de Anunciante do Ano,
graças ao case Nosferatu, que foi o mais premiado, com sete troféus. A campanha utilizou os arquivos de músicas e efeitos sonoros do banco digital para fazer uma versão
sonorizada do clássico do cinema mudo. Já
a BBDO ganhou o prêmio de Rede de Agências do Ano e a Richards Lerma (EUA) o deAgência Independente do Ano.
A cerimônia de premiação ocorreu no
último dia 6, e marcou a reformulação do
festival, que voltou a ser sediado em Buenos Aires após edições em Miami, nos Estados Unidos. Durante o evento, Rodrigo
Figueroa Reyes, representante do novo grupo investidor do festival, comentou a mudança. “Quando planejamos há seis meses
relançar o Fiap, muitos nos disseram que
estávamos loucos, mas o mais importante
para a gente foi trazê-lo de volta para Buenos Aires, de onde nunca deveria ter saído.
Queremos resgatar também o networking:
jurados e profissionais de relevância presencialmente em um mesmo lugar”.
Outras agências brasileiras também foram reconhecidas no festival. A WMcCann
ficou com dois troféus de Bronze. Já a Grey
conquistou dois troféus de Bronze e um de
Ouro, enquanto a Cheil Brasil levou um Sol
de Ouro e a Your Mama, um Sol de Ouro e
um de Prata.
Os jovens talentos brasileiros também
foram reconhecidos na premiação que envolveu estudantes da Argentina, Bolívia,
Chile, México, Portugal, Peru e Uruguai.
Foram dois troféus para o Brasil, um Sol
de Ouro e um Sol de Bronze para alunos da
Miami AD School São Paulo.
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Fotos: Divulgação

A campanha Nosferatu, criada pela AlmapBBDO para Getty Images, colocou som no clássico do cinema

Luiz Sanches (à esq.), da AlmapBBDO, recebe o troféu do prêmio de Agência do Ano

prêMiOs

Veículos e profissionais serão
homenageados em noite de festa
Evento será realizado
no próximo dia 18, na
ESPM, com produção
da agência Tudo

E

ntre grandes marcas jornalísticas e profissionais de veículo, mídia e empresário do ano, o tradicional Prêmio Veículos de
Comunicação escolheu 32 destaques (veja
quadro ao lado) em sua área de atuação no
ano de 2016. A festa de entrega do troféu “O
Comunicador” aos vencedores nesta 30ª
edição será realizada no próximo dia 18 de
setembro, no Auditório Philip Kotler da ESPM, em São Paulo. A organização do evento é da agência Tudo. A festa deve reunir
aproximadamente 250 convidados, entre
os mais importantes nomes da indústria da
comunicação.
Nesta edição do prêmio, Silvio Santos,
dono do SBT, foi escolhido o Empresário do
Ano; Jairo Soares, COO e head de mídia da
Fischer, é o Profissional de Mídia do Ano; e
Walter Zagari, vice-presidente comercial da
Record TV, foi eleito o Profissional de Veículo do Ano.
O Prêmio Veículos de Comunicação foi
criado pela Editora Referência (que edita o
PROPMARK), por meio da revista Propaganda. A premiação é um reconhecimento aos
veículos que mais se destacaram durante o
ano, em que são avaliadas as ações comerciais, de marketing, circulação e audiência.
Para eleger os finalistas, são consultados
mais de mil profissionais de mídia das principais agências de publicidade brasileiras.
Esses profissionais recebem uma lista com
as categorias e indicam espontaneamente
os veículos que mais se destacaram no ano
em cada uma delas.
Os vencedores são avaliados e escolhidos
por um júri formado pelos integrantes da
Academia Brasileira de Marketing.

Os MelhOres de 2016
Categoria

VenCedor

TV Aberta Nacional
TV Aberta Regional
TV por Assinatura Regional
TV por Assinatura Entretenimento
TV por Assinatura Esportes
TV por Assinatura Notícias
TV por Assinatura Documentários
TV por Assinatura Infantil
Rádio Nacional
Rádio Regional
Jornal Nacional
Jornal Regional
Jornal Especializado
Revista de Assuntos Gerais
Revista de Negócios
Revista Masculina
Revista Feminina
Revista Especializada
Revista Customizada
Revista Mercado de Luxo
Mídia Out of Home
Portal
Blog
Rede Social
Mobile
Áudio e Vídeo
Destaque do Ano
Lançamento do Ano – Brasil Radio
Multimeios
Profissional de Mídia do Ano
Profissional de Veículo do Ano
Empresário de Comunicação do Ano

TV Globo
TV Vitória, ES
Alpha Channel
Multishow
SporTV
GloboNews
History Channel
Discovery Kids
Jovem Pan
Itatiaia, MG
O Globo
A Tarde, BA
Valor Econômico
Piauí
Exame
GQ Brasil
Claudia
Rolling Stone
Avianca em Revista
Harper’s Baazar Brasil
Elemidia
UOL
Catraca Livre
Facebook
Waze
Spotify
Record TV
Grupo Bandeirantes
O Estado de S.Paulo
Jairo Soares/COO e Head de Mídia da Fischer
Walter Zagari/vice-presidente comercial da Record TV
Silvio Santos/presidente e comunicador do SBT
Divulgação

A premiAção é um
reconhecimento Aos
veículos de comunicAção
que mAis se destAcArAm
durAnte o Ano

Jairo Soares foi eleito o Profissional de Mídia do Ano
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inspiração

Momentos movidos a paixão
O amor está na essência criativa de Julio Andery e é
esse sentimento que traz os insights para as ações que
desenvolve para marcas como Havaianas e Volkswagen
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Julio Andery
especial para o ProPMArK

Fotos:Arquivo Pessoal

M
RedHelga / iStock

Julio Andery é diretor
de arte da AlmapBBDO

elhor momento do mundo para falar disso.
Inspiração.
Estou profundamente apaixonado, o que me
torna pura inspiração. Esse estado de graça é
muito generoso com a minha criatividade!
Eu não tenho muito limite. Quando bate a inspiração tenho de ir até o fim, com máxima absorção de todo e qualquer nutriente que aquela
situação puder me dar. Sugo ao máximo, como
diz a Dani, eu desfruto.
Normalmente, quando entra um novo job, eu
já viro uma, duas noites criando até achar a ideia
perfeita para o meu cliente. É mais forte do que
eu, quero saber o final do filme. Então, minha
inspiração vem junto com um senso de urgência
e uma obrigação de ter uma produção ao nível de
toda essa inspiração.
Antes do que me inspira, me dedico a me sentir inspirado. Para o trabalho, também para a
vida, tenho meus cantos que me energizam, que
povoam minhas referências, inspiração de todo
o tipo. Crio na Almap. Em Boituva, na área de
para-quedismo, na minha oficina, no meu escritório, no banho, no trono, em todo lugar. Sempre
focado, pensamento leve e sereno, com muito
amor e dedicação ao que estou fazendo.
Não raras vezes, em eventos pouco interessantes, viro a chavinha, invoco a inspiração e
resolvo detalhes dos meus jobs, sem a menor
cerimônia.
A inspiração aparece e eu a sigo. Tenho ideias
escritas entre as linhas de páginas de livros, eu
estava sem papel. Jogos americanos do Almanara, sempre. Inúmeras gravações de voz. WhatsApp o tempo todo registrando a mais nova intenção. Como me diverte isso. Fico encantado por
ter como ofício pensar, ser inteligente, ser estratégico, fazer arte. Isso me inspira demais.
Conheci a Dani. Ela é o meu portal de inspiração. Em três meses comecei a pintar, foram 30
quadros. No Dia dos Namorados, isso virou um
livro dessas pinturas de presente pra ela.
Pensando bem, no final, o que me inspira é o
amor.
Amor é onde tudo começa. Com o job, me informo, dados e mais dados, pesquisa profunda,
conhecendo o produto, a marca e me encantando. Daí em diante é só deixar sair, a inspiração
vem generosa.
Gosto muito de biografias. Feitos sempre me
inspiram, me espelho nos que fazem o esforço
além. Gosto também de brincar e pintar com
meus filhos, me oxigena demais, é lindo o que
nasce dessa troca.
Os jovens profissionais são rica fonte. Amo
esses carinhas com suas ideias, dúvidas, devaneios e garra, dá gosto de ver.
Hoje, faço um trabalho com jovens estudantes, em que juntos criamos cases de comunicação para pequenos empresários sem recursos.
Maravilhosos trabalhos são feitos para o cliente
e também para o portfólio desses estudantes.
Todo mundo ganha. Isso me inspira.
Falo rindo, se estou numa roda de pessoas
conversando, um levanta um assunto, outro rebate, aí vem uma inspiração e o assunto deles já
passou a ser meu.
Aí se desdobra em projeto, em coisas bonitas
e encantadoras e isso me inspira para o próximo
projeto, que me inspira para o próximo projeto...
Julioandery.com tem um bocado das minhas
inspirações.
Amo meus clientes, minha Almap, eles são o
motivo, o meio de eu poder colocar pra fora toda
a minha criatividade.

Sem limites
Quando recebe uma missão, Julio Andery passa pelo menos
duas noites em busca da melhor ideia. O assunto discutido
no briefing passa a ser seu e inspira o job seguinte. Tudo na
engrenagem do amor (foto acima, à esquerda). Ele empresta
esse empenho para campanhas da Volkswagen, Havaianas
ou uma ONG que combate trabalho escravo (fotos acima).
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digital
Mensuração chega às emoções
causadas por realidade virtual

Isobar, em parceria com MIT, desenvolve ferramenta para entender o
efeito das tecnologias nos consumidores em campanhas publicitárias
THEPALMER/iStock

DANÚBIA PARAIZO

S

egundo dados do levantamento Thrive Analytics 2017,
a receita para realidade virtual e
aumentada no mundo vai alcançar US$ 13,9 bilhões em 2017, um
crescimento de 130,5% em relação aos US$ 6 bilhões de 2016.
Apesar dos números positivos,
especialistas esperam mesmo
a grande guinada no mercado
dentro de seis a oito anos, dando certo tempo para que o mercado se prepare para o futuro.
Apostando as fichas no segmento, a Isobar sai na frente com
seu novo serviço de mensuração
que avalia a experiência do consumidor com uso de realidade
virtual e realidade aumentada em
campanhas publicitárias. Com
suporte do laboratório de mídia
do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), a agência
desenvolveu uma maneira de
entender os estados emocionais
criados pela experiência de VR,
AR ou ambas na mesma campa-

Realidade virtual leva o consumidor a uma maior interação com as marcas

nha. A ferramenta capta e analisa
dados sobre comportamento, reações e sentimentos, fornecendo
insights importantes.
“Quando a gente fala de re-

alidade virtual, o consumidor
deixa de ser receptor da mensagem e passa a interagir de forma
mais profunda com o conteúdo,
se tornando protagonista dela.

A emoção é mais forte na hora
de receber a mensagem, então
faz todo sentido mensurá-la”,
fala Carol Escorel, VP de negócios e operações da Isobar.
Segundo a executiva, as técnicas disponíveis hoje no mercado já não acompanham as
informações sobre o comportamento do consumidor de múltiplas conexões. “As pesquisas
tradicionais medem a parte racional, mas a emoção faz parte
das pequenas compras, as feitas
por impulso. Aliás, não precisa
de motivo racional para comprar, a emoção está ali o tempo
todo”, ressalta a executiva.
O novo sistema combina
ferramentas já utilizadas pela
agência, como o teste mindsight, que capta estímulos muito
rápidos, com ferramentas de
biometria. Também são usados
leitores faciais e sensores que
medem a atividade elétrica das
glândulas que produzem suor
nas mãos, mais sensíveis às
emoções e pensamentos.

curtas
Fotos: Divulgação

Natura e Google colocaram no ar a campanha #VivaSuaBelezaViva para provar que o atributo depende de como enxergamos características e atitudes, não de um conceito predefinido. As marcas
convidaram seis youtubers de diferentes perfis para quebrarem as
barreiras que cada um impõe para si e falar e agir publicamente
sobre aquilo que mais incomoda em seu corpo. Produzido pela
Snack, o projeto tem entre os vídeos, o de Tatá Estaniecki (foto),
que confessa esconder as cicatrizes do rosto.

46 11 de setembro de 2017 - jornal propmark

O aplicativo BNDES
Agro (foto) já está com
sua segunda versão disponível no Google Play
e na Apple Store. Desenvolvido pela nova/
sb em parceria com a
empresa Grito, ele informa aos usuários sobre linhas de crédito
do banco de fomento,
indica melhor produto
e taxa de juros e simula
o cálculo das parcelas
de financiamento, além
de ter uma agenda com calendário das principais feiras do setor e
agrimensura da propriedade. O aplicativo foi apresentado na 40º
Expointer, em Esteio (RS), com campanha veiculada em mídia
impresa e rádio regional, patrocínio de TV na cobertura da feira,
internet e mobile. “Antes era necessário que um funcionário da
instituição financeira fosse até a propriedade para medir a área.
Agora o processo será feito pela ferramenta”, diz Priscila França,
diretora de atendimento da nova/sb.
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O deserto do Atacama, no Chile, foi o local escolhido pela agência GTB para abrigar as gravações da campanha do modelo EcoSport, da montadora Ford, que pede que as pessoas usem

LIBERDADE

Já em exibição nos canais de mídia, a campanha Transforme sua imaginação em ação
promove o lançamento do modelo EcoSport
2018, da Ford. A locação escolhida para a gravação do comercial foi o deserto do Atacama,
no Chile, na exuberante praia de Tunquén. O
trabalho, assinado pela agência GTB, também
vai ser exportado para Argentina, Colômbia
e México. “Essa campanha traz uma mudança de posicionamento dentro do conceito de
liberdade”, afirma Adriana Carradori, gerente de comunicação de marketing da Ford. O
conteúdo mostra um grupo de pessoas sendo
desafiadas a realizar os seus sonhos. O projeto também contempla ações de live marketing: ele vai estimular os atletas que correm
em parques a se inscrever em maratonas e
encorajar frequentadores de shows a montar
a própria banda.
RESULTADO

Fruto da união das agências Haute e Fishfire,
a holding UmaUma celebra o ano de 2017 com
a realização de 68 eventos e 100 mil pessoas
presentes. Os dados são apenas do primeiro semestre. Da esquerda para à direita, na foto ao
lado, Pierre Grego, Guga Guizelini, Felipe Aversa, Lourenço de Almeida Braga, Bruno Dias,
Pedro Braun, Dado Ribeiro, Guilherme Teixeira
e Fabio Di Gregório.
48 11 de setembro de 2017 - jornal propmark

Os profissionais que integram a holding UmaUma arregimentaram mais de 100 mil pessoas para seus eventos

Fotos: Divulgação

Bruno Shintate já está integrado ao elenco de diretores da produtora Sentimental Filmes

RUMO
O diretor Bruno Shintate é a novidade do elenco da Sentimental Filmes. O profissional já realizou trabalhos para as marcas
McDonald’s e o projeto de Barretos da cerveja Brahma. Ele é o diretor do celebrado clipe Culpa, do grupo Terno, em parceria com
Breno Moreira, do tempo que integrava a extinta produtora Fat
Bastards.
GIN
O Beefeater Mix LDN, competição global de bartenders, terá uma
etapa no Brasil. O gin é a bebida escolhida para os competidores
amadores e profissionais exibirem suas técnicas. Os temas são
“Sua cidade combina com Londres?” e “O que é famoso na sua cidade que combine numa receita de drink de gin?”. O especialista
em gin Desmond Payne estará na final, marcada para o próximo
dia 27 de novembro a convite da Pernod Ricard. “Nosso objetivo é
incentivar cada vez mais no Brasil o consumo adequado da bebida
e mostrar as diferentes formas e jeitos que ela pode ser consumida
entre os brasileiros, que já aderiram a essa opção em diversos bares
e restaurantes do país”, justifica Flávia Molina, diretora de marketing da multinacional francesa de bebidas. Que tal um gin tônica?
As inscrições serão encerradas no dia 27 de outubro pelo site http://
www.beefeatermixldn.com.

ESPERANÇA
É esperançoso ver a
elevação do consumo das
famílias, segundo o PIB do
segundo trimestre. Foi de
1,4%, numa comparação
com o período de janeiro a
março deste ano, mas que
impacta positivamente a
economia. E o ânimo.
VALOR
Philippe Coutinho,
do Liverpool e da
seleção, está em alta
com o Fenway Sports
Group, dono do seu
passe. A última oferta
do Barcelona foi de
190 milhões de euros.
Recusada.
SOM
O clube de jazz Blue Note
abre no Rio. Top!
AMAZÔNIA
Repercutiu mal nas
redes sociais a decisão
de transformar área de
preservação ambiental
na Amazônia em local
de exploração mineral.
Governo suspendeu
decreto por três meses,
mas defensores da
Reserva de Renca, do
tamanha da Dinamarca,
estão de olho.
ESTUPRO
Não dá para entender
decisão judicial que
absolve ‘ser humaninhos’
que ejaculam em
mulheres. Ridículo!

Sentado e de terno, o executivo Mauricio Palermo, rodeado de influencers digitais, agora está à frente da plataforma digital Olioli

DIGITAL
O executivo Mauricio Palermo assumiu a direção executiva da Olioli, plataforma digital de design &
lifestyle com mais de 30 influenciadores e publishers no portfólio. Um dos seus primeiros trabalhos
foi no evento Design Weekend, realizado em agosto, em São Paulo. Palermo tem passagens pela nova/
sb, McCann-Erickson, CCBA, Terra, Estadão, IG, SBT e Viacom. “Eu sempre gostei de participar das
evoluções da mídia digital”, ele resume.

MARRA
Felipe Melo volta ao
elenco do Palmeiras. Sem
pedir desculpas a Cuca.
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a coragem
de criar
Claudia Penteado

O

título deste artigo é o de um livro do Rollo
May, um notável estudioso da alma humana que em muitos momentos abordou a
criatividade como essencial e inerente ao ser
humano. Sempre fui curiosa com as profundezas da criatividade: como ela chega, cresce
e move as pessoas. Como faz sofrer, desconcerta e angustia. Como traz recompensas ou
deixa no limbo quem a procura, incansavelmente. Aprendiz nessa vida, sigo estudando
o tema, lendo e, principalmente, ouvindo
pessoas, gente que se vale da inventividade
no trabalho, por exemplo. Gente que sustenta no peito ou no cartão de visitas o título de
“criativo”, tomando como função profissional
a invenção, a busca pela singularidade. Devo
confessar que frequentemente enxerguei essa gente com um misto de inveja e desdém
- às vezes me pareceram brilhantes, outras
pretensiosas, e outras, ainda, enganadoras.
Às vezes um misto das opções anteriores...

go recente: é uma geração que foi ensinada
a acreditar que nasceu com o patrimônio da
felicidade. E não foi ensinada a criar a partir
da dor. Criar, a partir da dor. Por um instante,
parecemos falar da mesma coisa.

É o valor da própria humanidade que entra
em jogo quando ingressamos no vasto território da Inteligência Artificial - ao imaginarmos
que ela, a IA, pode nos substituir naquilo que
nos configura mais essencialmente: a coragem de criar. Sinto um frio na espinha todas as
vezes que me deparo com as discussões sobre
Inteligência Artificial e suas muitas possibilidades... criativas. Quando aplaudimos, como
bonecos, máquinas que recombinam informações aprendidas com os humanos de maneira “inteligente”, capazes de vencer todas as
partidas de um jogo ou de pintar como Rembrandt ou compor como Mozart, criar roteiros
de filmes prontos para agradar a multidões,
o que exatamente estamos comemorando?
Quem quer vencer sempre, afinal de contas?
Esse sim é um mundo que me parece muiO fato é que ser criativo é o
to chato! Um mundo obcecado
que nos torna humanos: a criapor dados e por previsibilidade,
“ExistE um onde
tividade é a expressão da nossa
tudo precisa ser respaldado
lugar para por equações de antecipação, em
existência, conforme define Rollo
May. Criar é um ato de impetualém dos cenário de ausência de risco, em
osidade, de risco. Há algo nisso
númEros, que incerteza virou palavrão. Nele
que não se vincula ao racional,
as empresas se apegam cada vez
é o da mais às promessas do “big data”,
embora milhares de informações
racionais possam servir de ponto criatividadE das respostas da neurociência, do
de partida para invariavelmente
humana” admirável mundo novo digital,
se misturarem a uma bagagem
em que tudo parece controlável.
pessoal e inconsciente, que não
Vivemos a soberania das mesas de
está gravada como bits e bites em
compras, em que criatividade é tratada como
cadeia organizada. Criar é fruto dessa amalgacommodity - cegueira e anestesia típicas da
ma, desse imenso caldeirão de sabores, refeera do Prozac. Um tiro no pé que se repete a
rências, vivências, paixões. Mas o ato de criar
céu aberto, numa espécie de acordo coletivo
é também o que nos revela imperfeitos, nos
em nome da mediocridade.
frustra, pode levar ao desacerto, ao engano,
ao erro. O erro nos incomoda, nos enraivece,
Existe um lugar para além dos números,
nos faz vulneráveis, nos tira da zona de consurpreendente e encantador, que faz brilhar
forto - e nos empurra, nos move. Erros e dor
os olhos das pessoas, acelerar os batimentos
costumam ensinar mais do que os acertos.
cardíacos, e supera as cartilha de promessas
E, ultimamente, são eles que a humanidade
- e onde tantas vezes se faz, também, a coneparece querer evitar a qualquer preço. Não é
xão entre pessoas e marcas. É o lugar da criapor coincidência que vivemos a era do Prozac,
tividade humana. Aquela que emociona, que
do Rivotril e da Ritalina. Tomamos remédios
desconcerta, que nem sempre é unânime, que
para dormir melhor, fazer sexo melhor, ter
pode ser delicadamente simples. Se o que nos
mais disposição para trabalhar e malhar, ter
move é a busca da perfeição, seguiremos fruscorpos mais esculturais, para nos sentirmos
trados. A dialética entre convicção e dúvida,
mais felizes. Tudo o que falha e nos torna huo paradoxo da coragem, tão bem descrito por
manos, se tornou “out”. Não é coincidência
Rollo May em A coragem de criar é o que resuque produzimos uma nova geração inteira - os
me o próprio ato de viver: a contradição apanossos millennials - que não aguenta sofrer e
rente de que devemos nos comprometer por
tem na defesa do conforto o seu discurso cencompleto, e ao mesmo tempo ter consciência
tral. Como escreveu a Eliane Brum num artide que podemos estar errados.
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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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