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GRUPO TIGRE PROPõE
UM MUNDO MELhOR

O jogador de basquete
Kevin Durant está em
filme da Coca-Cola,
uma das marcas que
focam a Rio 2016. Para
eventuais queixas contra publicidade, o Conar
fará plantão. pág. 14

A associação de marcas
a conteúdo se destaca
em estratégias da Vice,
Trip e Abril. O assunto
foi tema de debate coordenado por Patrícia
Weiss, semana passada,
em São Paulo. pág. 18

Cliente da Talent
Marcel, o Grupo Tigre
celebra 75 anos de atuação no Brasil com a
campanha Construindo
um mundo melhor. Bom
humor dá o tom à publicidade da marca. pág. 34

Ok,
sem crise,
sir!
No Rio, para a abertura da
Olimpíada, semana passada,
sir Martin sorrell, CEO do WPP,
conversou com o PROPMARK.
Ele estranha a falta de confiança dos brasileiros no brasil.
Contou também que seu grupo
nunca investiu tanto por aqui
como agora. pág. 8

UMA FITA,
200 MILHÕES
DE MÃOS.
NOSSOS ATLETAS VÃO
RECEBER A FORÇA
DE CADA BRASILEIRO
PELA RECORD.

RIO 2016.
JOGOS OLÍMPICOS
TÊM QUE TER RECORD.
R7.COM/RIO2016

editorial

anuncie

S

e você é também uma pessoa jurídica, mesmo que seja de um
pequeno negócio, não deixe de anunciar. Use as plataformas
adequadas, respeitando suas possibilidades de verba, mas anuncie.

Porque historicamente tem cabido à propaganda papel relevante na
retomada dos negócios. Ela é uma das molas propulsoras do início
do processo de recuperação da economia e quando você anuncia,
não está apenas atraindo clientes para a sua pessoa jurídica, mas
também ajudando a incentivar outros empresários a procederem
da mesma forma, percebendo que o retorno desse investimento
não só é uma certeza, como também contribui para levantar todo
o mercado.
Todos respeitam o saber do professor Antonio Delfim Netto em relação às ciências econômicas. Até hoje – ele está com 88 anos – o
ilustre brasileiro depõe na mídia sobre questões da sua área de atuação e estudo, não raro recomendando aos governos saídas para as
diversas dificuldades que atravessam no setor em suas gestões.
Pois lembramos aos leitores que quando ministro da Fazenda, da
Economia e do Planejamento, em governos passados, uma das suas
preocupações e frequentes atitudes era recomendar à população
comprar e aos empresários anunciar, pois só assim a roda da economia giraria mais rapidamente.
O professor Delfim costumava afirmar que o país era um doente crônico na aplicação dos seus recursos, gastando mais do que recebia.
Em muitas ocasiões, foi chamado para colaborar na solução dessa
“doença” e conseguiu se sair sempre relativamente bem.

Armando Ferrentini
aferrentini@editorareferencia.com.br

olímpicas) e com os representantes dos governos que vieram até
nós para a abertura desse evento fantástico que é uma Olimpíada.
Além do mais, recepcionar com extrema alegria e afeto os turistas
de todas as partes do planeta que se dirigiram ao Brasil motivados
pelos Jogos Olímpicos, aproveitando para conhecer as diversas regiões deste país inigualável que é o nosso.
Como este jornal tem basicamente, como público-alvo, empresários, profissionais, prestadores de serviços em geral voltados para
a comunicação do marketing, além do grande número de jovens
estudantes que hoje se interessam mais que ontem pelas disciplinas dessa fantástica atividade que é o marketing em todas as suas
ramificações, é de vocês, leitores, que chamamos a atenção para
as campanhas e peças isoladas que têm ocupado os meios – sejam
analógicos ou digitais – nestes últimos dias e prosseguirão sendo
veiculadas não só até o encerramento dos Jogos Olímpicos, como
além desse momento que será igualmente mágico como foi a cerimônia de abertura na noite de sexta (5).
Temos para nós que a Olimpíada, coincidindo com a diminuição da
crise brasileira, foi mais uma prova de que Deus é brasileiro, no que
até os ateus acreditam.
Pois a partir daqui e cada vez mais, os anunciantes voltarão a anunciar e os consumidores voltarão a consumir. As leis de mercado costumam se repetir em ciclos e o que veremos (já estamos vendo) não
é mais do que uma repetição do que já foi e sempre será.

Os tempos mudaram, os governos e os ministros também, mas ficaram os ensinamentos dessa figura invejável do cenário econômico
nacional: anunciar para o empresariado e comprar para os consumidores.

Pode-se discutir a causa e a intensidade da crise que se abateu sobre o país e suas origens, absolutamente condenáveis por terem sua
origem em erros grosseiros cometidos pelos governos dito populistas (o Brasil é um dos poucos países do mundo onde os populistas
são ricos).

Não é tarefa fácil dentro de uma economia ora recessiva como a
nossa. Mas, embora pareça contraditória, é a melhor saída para a
crise que já dá sinais de arrefecimento.

Mas, de uma forma ou de outra acabaria por ocorrer, obedecendo
ao determinismo da História, que se faz ver com maior força em
países emergentes como o nosso.

O tempo que isso vai levar para ocorrer por completo depende de
dois fatores básicos e indispensáveis no atual quadro brasileiro: a
concretização do impeachment da presidente da República afastada e o aumento da crença pelas pessoas jurídicas de que quem não
anuncia se esconde.

O que temos a fazer a partir de agora é fazer da crise, que começa a
se despedir, um aprendizado permanente a respeito do aperfeiçoamento da nossa cidadania, com maior aplicação sobre o que não
deve ser feito.

***
É passado o momento de críticas ao governo brasileiro, por ter disputado – e vencido – o direito de sediar os Jogos Olímpicos que já
estão se realizando em nosso país.

Uma das muitas bandeiras que precisamos hastear é a da independência absoluta do nosso Judiciário. Não pode ser considerado independente, um poder cuja cúpula é escolhida a dedo pelos altos
mandatários do Executivo, submetendo-se em seguida a uma inquirição política do Parlamento.

Devemos agora comemorar eventuais vitórias dos nossos atletas
– e serão muitas –, confraternizar com as delegações estrangeiras
(temos mais de 11.500 atletas iniciando as disputas das medalhas

O Judiciário tem estruturas suficientes para internalizar o processo dessa escolha, mantendo assim a sua necessária e verdadeira independência.

FraSeS
“o golpe rasga a Constituição.
o impeachment cumpre a Constituição.”
(Senador Cristovam Buarque, PPS)

“Meu calendário fica menor, mas há o alívio
de não ter de fazer prova de matemática.”
(Roberto DaMatta, completando 80 anos, Estadão, 3/8)

“a arte não é o reflexo da realidade,
mas a realidade do reflexo.”
(Jean-Luc Godard, citado por Arnaldo Jabor, Estadão, 2/8)

“a maior parte da publicidade é muito
mais verdadeira do que o público supõe.”
(David Ogilvy)
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WPP acredita
no Brasil
De acordo com o CEO do
Grupo WPP, Sir Martin
Sorrell, metade do
faturamento de US$ 1,6
bilhão na América Latina,
vem do Brasil. “Crise é
oportunidade”, diz ele,
que esteve na abertura
da Rio 2016.
Mercado

Marketing terá
US$ 1 trilhão

O GroupM, do WPP, compartilhou sua
previsão global de investimentos em
publicidade para 2017. A expectiva é
que o volume alcance US$ 552 bilhões.
Porém, quando combinado com outros
serviços de marketing, pode chegar,
pela primeira vez, a um total de US$ 1
trilhão. Os Estados Unidos concentram
a maior fatia dos orçamentos
relacionamento à comunicação
mercadológica. pág. 12

MarcaS

PrêMioS

Brasileiro assume cannes
O executivo José Papa Neto é novo CEO do
Festival Internacional de Criatividade de Cannes.
Ele afirma que, com sua chegada, o Brasil terá
maior abrangência no festival. Ele assume o
lugar de Philip Thomas, que passa a comandar
a divisão de eventos da Ascential. pág. 27

agênciaS

cheil revê sua imagem
99Táxis mira Uber

Empresa lança aplicativo que vai contar
com carros de placa cinza e oferecer tarifas
mais baratas, assim como o Easy Go, da
Easy Taxi. pág. 38

dona Benta investe

Com um orçamento de R$ 30 milhões,
empresa apresenta novas embalagens
assinadas pela Narita Design e contrata
o chef Buddy Valastro. pág. 36

4 8 de agosto de 2016 - jornal propmark

A agência quer se descolar da imagem de que
atende a um único cliente, a Samsung. Uma das
ações para mudar a percepção é o lançamento de
uma campanha institucional que será veiculada
nos veículos do trade. pág. 44

FcB renova planejamento
A executiva Marcia Neri assume no próximo dia 15
a vice-presidência de planejamento da FCB Brasil.
Ela vai substituir Raphael Barreto, que ocupou
o cargo nos últimos quatro anos e se desligou
da empresa há cerca de um mês. pág. 43
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uma agÊncia do grupo ppg.

conexões

Rio 2016

“Adorei o especial do PROPMARK
sobre os Jogos Olímpicos. Matérias
bem escritas, que nos levaram para
o lado mercadológico da Olimpíada”

Raquel Bertani
MSLGroup
São Paulo - SP
ERRATA

OOH

Saúde

“Achei interessante e importante a
ação #RespireAgosto. Os movimentos
Outubro Rosa e Novembro Azul já provaram que a sociedade precisa e está
aberta a este tipo de mobilização. É
bom ver que campanhas digitais estão
chamando a atenção para outros tipos
de câncer. Parabéns às agências!”
“A edição 2607 do PROPMARK veio
particularmente generosa. Principalmente por causa dos grandes textos, como o do Stalimir Vieira e o do
sempre engraçadíssimo Lula. Mas o
destaque vai mesmo para o texto inteligente do Flavio Rezende. Parabéns
a todos!”

Gustavo Bastos
11:21
Rio de Janeiro - RJ

MUDANÇA

Sócio da Leo Burnett
Tailor Made, Fernando
Sales deixou a posição
executiva de VP da divisão
de mídia da agência da
holding. Andrea Hirata é a
sua substituta. Ela integra
o grupo de profissionais
dessa divisão na LBTM há
cerca de quatro anos e foi
contratada pelo próprio
Sales, que vai permanecer
na estrutura da agência
como consultor e gestor
de negócios relacionados à
mídia.

Mariana Costa
São Paulo - SP

Qualidade

última Hora

Na reportagem Fórum de Marketing
Empresarial vai debater valorização
do consumidor, publicada na edição
2607 do PROPMARK, o cargo de Celia Pompeia não saiu da forma correta.
Ela é vice-presidente do Grupo Doria
e não do Lide (Grupos de Líderes Empresariais).

A Otima consolidou parceria
com o Twitter para levar
conteúdos em tempo real
nos seus painéis digitais
da capital paulista e região
do Porto Maravilha, no
Rio de Janeiro. A iniciativa

dorinHo
Facebook
Post: Fusão de empresas dá
origem no Rio à Wide Comunicação
“Muito orgulho de ver essa galera
crescendo mais ainda!”
Franco De Felice
“Olha, querida, representando a
mulherada competente, guerreira
que não foge à luta! Orgulho!”
Marcelle Araujo
“Muito orgulho de trazer para o
mercado carioca um novo jeito
de fazer comunicação, que já vem
com nome e sobrenome: Wide Comunicação Expandida. Uma nova
forma de ser agência, pautada por
criatividade, inovação e performance para amplificar os resultados de negócio da nossa carteira.”
Agência h1
Post: O vício de devorar e criar
imagens
“Parte da sua infância também foi
desenhando com as “tias” do RTV
da Thompson e dentro de várias
ilhas de edição. Não podia deixar
de lembrar.”
Nana Bittencourt
6 8 de agosto de 2016 - jornal propmark

Post: Nike abre o espaço
#RioSemLimites
“Vou tentar conhecer hoje!”
Paula Kenor Ramos
Post: Empresas que aplicam
o marketing just-in-time têm
ROI maior
“Geeeente”
Giorgio Berardi
Disqus (comentários no site de
30 de julho a 5 de agosto)
Post: Música Se Ligaê domina
comercial do Bradesco
para Jogos
“Esta é melhor música que ouvi
com uma propaganda nota dez.
Ficou melhor que a música de
abertura dos Jogos Olímpicos
produzida pela organização.
Quero dar os meus parabéns
para o Banco Bradesco. Fiquei
muito feliz em ver o povo brasileiro de todos os cantos do país
sendo homenageado.”
Luiz Nunes
“Adorei essa música. Parabéns,
Bradesco. Linda, apesar de faltarem alguns estados.”
Ana Maria Oliveira

começou no último dia 5
simultaneamente à abertura
da Rio 2016.

GESTÃO

Criador da metodologia
Spin Selling, que resultou
no livro homônino lançado
pela McGraw-Hill, best-seller
na Amazon, Neil Rackham
vem ao Brasil no dia 19 de
setembro para encerrar
o Master Class 2016 da
HSM. Vai falar sobre gestão
estratégica de vendas.

INSTAGRAM

Para ampliar presença em
mídias sociais - ela já está no
Facebook e YouTube -, a Ford
lançou perfil no Instagram. A
intenção é engajar clientes da
marca, além de ser mais uma
plataforma de divulgação
de lançamentos, eventos,
campanhas e produtos.

apresenta:

ESPM NO CINEMA

AGORA, VOCÊ PODE TER A QUALIDADE
E A EXCELÊNCIA DA ESPM NA SALA DO SEU CINEMA.
Chegou a Sessão Conhecimento, com profissionais
renomados das áreas de Gestão, Marketing e Comunicação,
ao vivo e com interatividade nos cinemas do Brasil.
Primeiro encontro dia 16/8, com Nizan Guanaes
falando sobre “Comunicação que Vende”.

Toda terça-feira, às 20h.

Saiba mais em

cinelive.com.br

Preparando
talentos
para transformar
o mundo

mErcado
“sempre que
uma indústria
não vai bem, há
oportunidades”

D

O

clichê “crise é oportunidade” prova sua
inabalável consistência quando um dos
investidores mais perspicazes do mundo
segue acreditando nele. Sir Martin Sorrell,
CEO do grupo WPP, afirma que nunca investiu
tanto por aqui. Semana passada, quando esteve no
Rio para a abertura dos Jogos Olímpicos, Sorrell
conversou com o PROPMARK. Confira abaixo e na
página ao lado, os principais trechos da entrevista.

Claudia Penteado
EvEntos LivE
A Olimpíada, a Copa do
Mundo e a F-1 (Sorrell pertence ao board mundial da
categoria de automobilismo)
são exemplos de eventos ao
vivo tão poderosos no cenário
global que podem melhorar a
percepção de posicionamento
de um país. Se eu fosse presidente ou primeiro-ministro
de um país, com desejo de
desenvolver a marca, a personalidade e o reconhecimento,
com certeza pensaria nesses
eventos como os únicos com
poder de engajar as massas de
maneira eficiente. É claro que,
como ocorre com produtos,
você só consegue vender um
mau produto uma vez.
oLimpíada no BrasiL
Há pessoas que questionam se a ideia da Olimpíada
no Brasil foi boa, questionam
o legado, o benefício. Mas
acredito que os Jogos serão de
enorme sucesso, e a força na
experiência televisiva – que,
no fim das contas, é a grande
mídia – vai ampliar e melhorar a percepção do Brasil não
só na América Latina, mas
no mundo. Naturalmente há
desafios. Quando o Brasil ganhou a disputa, a situação era
bem diferente – falamos de
cerca de sete anos atrás. E a
chave de eventos como esse é
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o legado. Principalmente para
conseguir que a opinião pública apoie, o foco tem de ser
o legado. Do ponto de vista de
infraestrutura, é claro que há
benefícios. O que a Olimpíada
faz, ou a Copa, é estimular os
investimentos em infraestrutura – trilhos de trem, aeroportos, portos, estradas...
rEssaca oLímpica
Se voltarmos a Barcelona
em 1992, houve uma ressaca.
Houve uma recessão e uma
retração na Espanha. Eu diria
que vai levar uns dois ou três
anos para a economia brasileira se recuperar. Temos visto
uma queda nos últimos dois
anos no Brasil, temos visto
empreendedores
vendendo
seus negócios. Pessoas que
tinham uma tremenda confiança em seus negócios. Percebemos isso há cerca de 18
meses a dois anos, quando o
real começou a enfraquecer e
os investimentos começaram
a ser feitos em imóveis em lugares como a Florida (EUA).
Não é algo que se vê na China
ou na Rússia – pessoas diversificando investimentos porque
estão preocupadas com o próprio país.
invEstimEntos
Diante da descrença do próprio brasileiro na economia,
nós, por outro lado, realizamos investimentos. Compra-

Sorrell: “Diante da descrença do brasileiro na economia, nós realizamos investimentos”

mos o Ibope, a Máquina da
Notícia, cerca de cinco empresas no Brasil nos últimos dois
anos. Porque, sinceramente,
vejo a crise como uma oportunidade. Este é um país de 200
milhões de pessoas, e a maioria dos negócios foca na região
costeira. Empresas como Visa
e Coca-Cola querem crescer.
Ambos disseram que a América Latina é o caminho. E para
nós também. Não é o caminho
mais rápido, é um deles. Brasil é número um. Do nosso faturamento de US$ 1,6 bilhão,

metade é no Brasil. O segundo
mercado é a Argentina, onde
temos grandes investimentos. Depois México, Colômbia,
Chile e Peru. O prognóstico
para o Brasil é muito bom. Mas
serão dois ou três anos difíceis. Investimos porque olhamos para o mercado no longo
prazo. Estamos mais dispostos
a investir hoje do que jamais
estivemos. O Brasil ficou mais
barato e atraente para investir.
ondE invEstir
O grupo investe em propa-

Divulgação

ganda, mídia, data (Ibope), PR
e public identity, comunicação de healthcare (área menos
desenvolvida por aqui do que
deveria) e digital, no qual nosso interesse é muito grande.
propaganda E agências
Sempre que uma indústria
não vai bem, há oportunidades de consolidação. Veja Nizan Guanaes, que tinha provavelmente o negócio local mais
famoso, e o vendeu de volta
para a Omnicom. Essa transação e a nossa compra do Ibope talvez tenham sido os dois
maiores negócios do mercado
nos últimos tempos. Quando
olho para o nosso negócio e
nossos 20 bilhões de libras de
receita, 5 bilhões vêm de mídia, 5 bilhões vêm de data, 6
bilhões de digital. Isso significa que 80% vêm de coisas que
Don Draper (personagem principal da série Mad Men, que
se passa nos anos 1960) não
reconheceria. Não podemos
mais pensar agências como
elas foram há 20 anos. As que
permanecerem nesse modelo
se tornarão dinossauros. Porque tudo está mudando. E os
dinossauros estão ignorando
que 27%, 28% do mercado é
digital, e isso rapidamente se
tornará 40%, 45%.
digitaL
Ver o digital como uma
ameaça depende de como
você define o seu negócio: o
famoso professor do mundo
dos negócios Theodore Levitt
provocou as empresas a pensarem sobre o seu verdadeiro
negócio usando o exemplo
dos fabricantes de chicotes
que sobreviveram à transição
das carruagens para carros
porque souberam identificar
qual era o seu negócio, e passaram a fornecer chicotes para
equitação. Enquanto os fabricantes de carruagens e peças
não entenderam que seu negócio era transporte. No caso
do digital, se você está em propaganda, precisa sair da era
Mad Men, quando Don Draper
acreditava estar no negócio da
propaganda e não da comunicação. Digital é comunicação.
Não é um substituto para comerciais de 30 segundos. É
adjacente. Nosso faturamento
em 31 anos só caiu três vezes,
em épocas de recessão: em

91/92, 2001 e depois 2009. Nos
demais anos, só cresceu. E a
razão é que pensamos nosso
negócio de serviços de comunicação não como comerciais
de TV de 30 segundos. Hoje
41% do nosso negócio é digital
– de acordo com a nossa visão
do que é digital. No mercado
em geral, essa proporção é
de 27%. Na América Latina é
mais baixo, talvez 15% a 20%.
Temos a F.biz, por exemplo,
totalmente digital. Nessa área,
a Y&R/Newcomm está indo
bem, como a Ogilvy, a JWT, a
Grey. Todos vão bem na área.
E mesmo as empresas de PR
têm diversificado.
tv

No Brasil, a força da TV é
dominante e enorme, mas o
que é interessante a respeito
de mercados com grande força na TV é que a imensa penetração do vídeo via YouTube
e Facebook. O uso de vídeo é
muito forte, as pessoas estão
habituadas a ver TV, é um salto muito fácil para o uso de
smartphones.
divErsidadE dE gênEros
Se as mulheres são metade
da população, deveriam ser
metade dos funcionários de
uma empresa. Temos 194 mil
pessoas em 113 países. Mais
da metade são mulheres no
nível júnior; na média gerência, é metade; e, no nível sênior, é um terço. Deveria ser
meio a meio. Reconhecendo a
igualidade de gêneros, se não
damos às mulheres as mesmas oportunidades, há desvantagem. Há pesquisas que
comprovam que empresas
com mais mulheres lucram
mais. Esses incidentes que
vimos recentemente – envolvendo Kevin Roberts (Saatchi
& Saatchi) e Gustavo Martinez
(JWT) – não são isolados. Há
muitos incidentes para provar a teoria de que este é um
problema. Quanto a Gustavo
Martinez, nada foi provado no
tribunal, apenas no “tribunal
da opinião pública”. Veremos
o que vai ocorrer no tribunal
propriamente dito. Mas onde
há fumaça, há fogo. E claramente nossa indústria não
possui equilíbrio suficiente.
dEsafios
Começamos com duas pes-

“Eu não diria quE
Estamos vivEndo
o momEnto mais
EmocionantE da
história, mas o
mais dEsafiador,
sEm dúvida.
dEsafiador
dEvido a
EvoluçõEs
EmocionantEs”

soas em uma sala há 31 anos. A
capitalização do mercado era
1 milhão de libras. Hoje somos
uma empresa de 20 bilhões de
libras, com 194 mil pessoas em
113 países. Abrimos em Mianmar, no Vietnã, no Irã (não
podemos investir ainda) e em
Cuba. O negócio é interessante
do ponto de vista geográfico,
do ponto de vista tecnológico,
temos grandes clientes sendo
desafiados e enfrentando a
disrupção de seus negócios,
budgets a custo zero, investidores ativistas. Os desafios
vêm de mudanças nos hábitos
de consumo de mídia: Google,
Snapchat, Twitter e por aí vai.
Há mudanças no e-commerce:
Ali Baba, Amazon, Apple. Há
mudanças em como se compra e compartilha, como o
AirBnB e o Uber. Hoje pode-se
imprimir em 3D um carro em
tamanho real – com exceção
dos pneus e dos bancos. Em
11 horas! Eu vi isso acontecer.
Eu não diria que estamos vivendo o momento mais emocionante da história, mas o
mais desafiador, sem dúvidas.
Desafiador devido a evoluções
emocionantes. A maioria das
pessoas tem empresas com legado, e estão competindo com
empresas com outros critérios
de crescimento e vendas, margens, lucro operacional e fluxo
de caixa. Como o Dollar Shave
Club, comprado pela Unilever
por US$ 1 bilhão. A empresa
não era nem lucrativa. Hoje
competimos contra empresas
assim.
BoLha
Receio
que
venhamos
a conferências como essa
(Beyond the Games Global

Summit) e falemos para nós
mesmos. Não saímos. Ontem
estive em Nova Iguaçu, uma
realidade muito diferente da
área que estive hoje cedo, a
Barra. É um grande contraste.
Isso é muito sério. Não é o que
acreditamos que faz a diferença. É a percepção. E a percepção é de que as mudanças
na tecnologia resultarão na
redução de empregos. Donald
Trump ganha força porque os
desempregados da indústria
automobilística em Detroit
acreditam que o crescimento
da indústria de automóveis
chinesa é responsável por sua
demissão. Salários estagnados, oportunidades de emprego em queda. E sem emprego,
as oportunidades em educação e saúde se complicam. É
muito perigoso – e vimos isso
com o Brexit. Achávamos que
estava tudo bem. Mas não estava. Quando saímos de Londres observamos o que estava
realmente acontecendo. Lembro que o editor do Financial
Times, Lionel Barber, convocou os seus correspondentes
internacionais para voltar à
Inglaterra para a votação do
Brexit, e eles foram para os lugares mais diversos: Escócia,
Whales, e todos voltaram com
matérias que deixavam bem
claro que os votos seriam pela
separação.
BrExit
Se avaliarmos os dados sobre a economia inglesa pós-Brexit, estão piores do que os
dados da economia brasileira.
As pessoas estão prevendo que
o Reino Unido entrará numa
recessão no ano que vem. Por
isso eu digo que quem tem telhado de vidro não deveria atirar pedras.
aposEntadoria
Meu amigo historiador Simon Schama respondeu à pergunta sobre sucessão dizendo
que eu e ele temos a mesma
visão a respeito do tema e ela
se chama morte! Penso em sucessão continuamente, mas
isso depende de outras pessoas e não de mim. Enquanto
os meus braços e pernas funcionarem, continuarei trabalhando. E vindo ao Rio para a
Olimpíada. Vim para a abertura e virei também para o encerramento.
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BOA SORTE
NOS 13 ANOS
DA VANGUARDA

A F I L I A DA

G L O B O

*Fonte: Kantar IBOPE Media – nov/15

75 canais
cobrindo o Vale do Paraíba,
Vale Histórico, Mantiqueira,
Litoral Norte Paulista
e região Bragantina.
53% de participação na audiência.*
93% de sinal digital.
100% da programação local
e do jornalismo local em HD.

mercado

Investimento global em marketing
pode chegar a US$ 1 trilhão em 2017
Seria a primeira vez que a indústria atingiria o valor no mundo; previsão
é do GroupM, do WPP, que também destaca desaceleração no Brasil
T.Dallas/Shutterstock

O

investimento global em
marketing pode atingir a
marca histórica de US$ 1 trilhão
no ano de 2017. A previsão é do
GroupM, do WPP, cuja estimativa de investimento em publicidade para o ano que vem
é de US$ 552 bilhões e, quando
combinado com outros serviços de marketing, pode chegar
a um total de US$ 1 trilhão pela
primeira vez. Entretanto, a desaceleração do crescimento na
China e no Brasil fez o GroupM
rever sua estimativa para 2016,
baixando de 4,5%, previstos
anteriormente, para 4,0%.
Segundo o relatório This
Year, Next Year, do GroupM, depois de um 2015 de crescimento
lento, o mercado das comunicações no Brasil está sentindo
os efeitos da crise econômica
em 2016, mas ainda tem esperanças de terminar o ano positivo, com crescimento de 1%. A
previsão de otimismo, que era
de 7% de avanço em 2016, foi
frustrada pela continuidade da
recessão econômica do país, o
aumento do desemprego e a
turbulência política.
Com a desaceleração da China, o GroupM acredita que os
Estados Unidos vão novamente ser o principal contribuinte
do crescimento publicitário
mundial este ano, assumindo
o lugar que a China ocupa desde 2007. A estimativa de crescimento de publicidade nos
Estados Unidos para 2016 foi
revisada de 2,7% para 3,1%, impulsionado principalmente por
um mercado de TV mais saudável, que vai crescer 3,4% em
2016, em vez de 2,3% previstos
anteriormente.
Apoiada por finanças estáveis, demanda urbana sustentada e reformas importantes,
a Índia continua a ter o mais
rápido crescimento econômico, com uma taxa de execução
anual prevista em 14%, em
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Estimativa de investimento em publicidade para o ano que vem é de US$ 552 bilhões

2016, e 15%, em 2017. De acordo
com estimativas do GroupM, a
Índia está a caminho de se tornar o décimo mercado de publicidade, com mais de US$ 10 bilhões de investimentos anuais
no ano de 2018.
Enquanto isso, na Rússia,
quarto mercado do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul), onde a economia e os
meios de investimentos encolheram 3,7% e 10%, respectivamente, em 2015, a recuperação muito rápida no primeiro
trimestre deste ano provavelmente não é sustentável dada a
falta de provas de que o PIB e a
renda do consumidor estão melhorando.
O diretor do GroupM, Adam
Smith, deu uma atenção especial ao impacto do voto do
Reino Unido para sair da União
Europeia. “Neste momento,
não há nenhuma evidência
tangível do efeito Brexit nos
indicadores, nem nas decisões
de orçamento. No entanto, nos
próximos seis meses a um ano,
é provável que as empresas
vão investir menos na criação
de empregos, aumento dos salários e a produtividade será
menor também. Esta é uma diferença de grau, não de magnitudade”, afirma Smith.
O crescimento do investimento em publicidade digital
continua alto, mas um pouco
mais moderado para os próximos anos, de acordo com a previsão do GroupM. O avanço em
2015 foi de 18%, sendo que este
ano deve fechar em 14% e diminuir um pouco mais em 2017,
para 12%. No Brasil, o relatório
também destaca o aumento do
investimento em digital, em TV
paga e em mídia out of home.
Do ponto de vista do consumo
digital, o país já é considerado o
quarto maior mercado, com potencial de crescimento devido
ao contínuo avanço do acesso
móvel.

meRCado
Fotos: Divulgação

A Nike mantém o espaço
interativo Rio sem Limites,
no centro da cidade,
durante o período dos
Jogos Olímpicos

Conar faz plantão na Rio 2016 para
garantir que regras sejam seguidas
Anunciantes aproveitam momento olímpico para se aproximar dos
consumidores com experiências diferenciadas por toda a cidade sede

P

ara garantir o cumprimento
do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária e
das leis 12.035/2009 e 13.284/16,
que contêm diretrizes específicas para proteger as marcas olímpicas e os patrocinadores oficiais
do Jogos, o Conar (Conselho
Nacional de Autorregulamentação Publicitária) oferece plantão
durante a Rio 2016. O objetivo é
atender eventuais queixas contra peças publicitárias.
Normalmente, as denúncias
são recebidas pelo Conar em horário comercial, sendo examinadas e acolhidas, se houver base
para tanto, em até 48 horas. No
regime de plantão, este horário
é estendido e o eventual acolhimento da reclamação e sua transformação em representação se dá
em prazos mais curtos. Nos casos
mais graves, o Conselho de Ética pode recomendar a sustação
liminar da exibição da peça publicitária, tirando-a de exibição
num intervalo de poucas horas.
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“Nosso objetivo é
traNsformar os
jogos olímpicos
Nos jogos da
galera. a ideia é
levar iNspiração
e motivação
para as pessoas
fazerem mais
e melhor o
esporte”

O Comitê Rio 2016, responsável pela organização do evento,
associou-se formalmente ao Conar em novembro de 2013 e pode
formular denúncias ao Conselho
de Ética. “Nós integramos uma
das esferas de proteção dos direitos contratados pelos patrocinadores dos Jogos, a partir da
parceria firmada com o Comitê”,
falou o presidente do Conar, Gilberto Leifert.
O regime de plantão do Conselho de Ética já funcionou durante
a Copa do Mundo de Futebol, em
2014. Naquela ocasião, correspondendo ao elevado padrão ético da atividade publicitária brasileira, não se registrou qualquer
incidente.
O Artigo 31 do Código do Conar traz recomendações contra
o chamado marketing de emboscada, entre outras regras éticas.
O Comitê Rio 2016 desenvolveu
diversos guias para auxiliar na
publicidade durante os Jogos
Olímpicos.

Filme
Entre as marcas que já entraram no clima das Olimpíadas está
a Nike, patrocinadora dos artigos
esportivos do evento. A marca
estreou na primeira semana dos
Jogos Olímpicos o filme Você
sem Limites, segundo capítulo
da campanha Sem Limites, que
inclui o filme Futuro sem Limites
e a recente série de curtas com
atletas da marca. Assinado pela
Wieden+Kennedy Portland, o
filme mostra que unlimited (“ilimitado”) significa possibilidades
infinitas quando os assuntos são
os atletas e designs da marca.
A peça é a principal da campanha, que tem diversas dimensões
e propõe que as pessoas quebrem
os seus limites. Esse limite pode
ser correr os primeiros dez quilômetros, caminhar a primeira
milha ou quebrar um recorde
mundial.
Com direção de cena de The
Daniels e narrado pelo ator Oscar
Isaac, o filme conta com parti-

cipações de atletas como Aaron
Gordon, English Gardner, Giancarlo Stanton, Kevin Durant, Mo
Farah, Neymar Jr., Nyjah Huston,
Serena Williams, Su BingTian e
Zach LaVine.
expeRiênCias
As marcas que podem atrelar
seus nomes aos Jogos Olímpicos
estão aproveitando a oportunidade também para oferecer experiências diferenciadas para os
espectadores da Rio 2016.
A Nike inaugurou o Rio Sem
Limites, espaço interativo localizado na Praça XV, no centro
do Rio, que ficará aberto ao público durante o período dos Jogos. Segundo Henry Rabello, VP
de marketing e gerente-geral de
Olimpíadas da Nike do Brasil, o
momento olímpico é uma oportunidade de apresentar as inovações da marca para os atletas
- tanto olímpicos quanto os do
dia a dia. A Nike mantém parceria
com o Comitê Olímpico e patrocina mais de 300 atletas.
“Nosso objetivo é transformar
os Jogos Olímpicos nos jogos da
galera. A ideia é levar inspiração
e motivação para as pessoas fazerem mais e melhor o esporte”,
disse Henry.
Além do espaço no centro, a
Nike marca a sua presença ao

No Samsung Galaxy Studio, dentro do Parque Olímpico, espectadores podem passear por uma corredeira de caiaque com óculos VR

longo dos jogos com ativações
em vários pontos do Rio e atividades, como instalações artísticas, treinos funcionais, corrida,
futebol e o projeto de legado em
22 vilas olímpicas.
Outra marca que quer também
receber bem o público da Olimpíada do Rio é a Samsung. O Samsung Galaxy Studio, dentro do
Parque Olímpico, tem 1.000 m2 e
serve como uma vitrine dos produtos da marca e da parceria dela
com os Jogos Olímpicos, que já
dura 20 anos. Entre as atrações
estão jogos de realidade virtual, um espaço para mixagem de

música e a exibição de fotos dos
visitantes.
“Este espaço tem a função de
fazer o usuário ter experiência
com produtos, música, esporte,
foto e VR”, diz Loredana Sarcinella, diretora-sênior de marketing de dispositivos móveis da
Samsung. Ao todo, são 12 estúdios pelo Brasil.
No evento de abertura do
espaço, a marca também fez o
lançamento do smartphone Samsung Note 7, que tem, entre as
novidades, desbloqueio por reconhecimento de íris. É a primeira
vez que um evento global de lan-

çamento da empresa, o chamado
Unpacked, foi realizado no Brasil.
A apresentação foi simultânea no
Rio de Janeiro, em Londres e em
Nova York. “O Brasil é um mercado-chave para a Samsung. Nossa
missão é desenvolver a vida das
pessoas”, disse CH Yoon, VP da
divisão de dispositivos móveis da
Samsung.
O aparelho chega às lojas brasileiras na primeira quinzena de
setembro. “Haverá uma campanha 360 graus, incluindo parceria com operadoras e varejo para
a gente fazer este lançamento”,
avisa Loredana.
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Se o que faz sentido numa Olimpíada é o legado – e isso é praticamente uma unanimidade –, a Rio 2016 já valeu a pena em dimensões jamais imaginadas

Executivos debatem sobre o futuro
da imagem do Brasil após os Jogos
Na Conferência Beyond the Games Global Summit, na semana passada,
opinião geral foi de que o país segue atraente como polo de investimentos
CLAUDIA PENTEADO

U

m orçamento de R$ 7 bilhões, dos quais 60% vêm
do setor privado. Se o olhar
for para além das arenas e da
infraestrutura olímpica propriamente dita, o investimento
sobe para R$ 40 bilhões, sendo
pelo menos 43% proveniente
do setor privado. O prefeito do
Rio de Janeiro, Eduardo Paes,
afirma que nunca houve, historicamente, tanto aporte privado numa Olimpíada: em Londres, por exemplo, a verba do
setor privado foi de 18%. Desta-
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“Temos aqui
os melhores
TalenTos,
comparáveis
aos melhores
dos países mais
desenvolvidos.
no enTanTo, falTa
a qualificação”

ca o fato de que gastou-se 30%
menos nas Olimpíadas do que
o previsto. Se o que faz sentido
numa Olimpíada é o legado – e
isso é praticamente uma unanimidade –, a Rio 2016 já valeu
a pena em dimensões jamais
imaginadas.
Na Conferência Beyond the
Games Global Summit, realizada
na semana passada, a opinião
geral é de que o Brasil segue com
a imagem atraente como polo de
investimentos, apesar da instabilidade que chacoalha a convicção dos investidores de tempos em tempos, e da cultura do

“toma lá dá cá” que impera nas
relações de uma maneira geral,
especialmente nas comerciais e
políticas.
“Se pudéssemos colocar na
cabeça de cada jovem que é possível colher frutos e fazer sucesso nesse país através do próprio
esforço, teríamos um outro país.
Precisamos de uma reforma cultural – que no fundo é uma reforma ética e de valores”, disse
José Olympio Pereira, presidente do Credit Suisse Brasil.
O CEO da operação latino-americana do Itaú, Ricardo
Marino, destacou que o Brasil

Divulgação

pode obter outra projeção global caso cuide da
educação (que passa por
valores e princípios),
elimine o excesso de burocracia envolvido em
praticamente todas as
áreas e resolva a corrupção. “Ética é algo inegociável”, disse ele.
No painel sobre tecnologia, do qual participaram executivos das
empresas GE, IBM e EY,
a visão geral é de que de
fato o gap educacional
no Brasil torna-o menos
competitivo e eficiente
no setor.
“Temos aqui os melhores talentos, comparáveis aos melhores dos
países mais desenvolvidos. No entanto, falta
a qualificação. É preciso focar na educação”,
destacou Rodrigo Kede,
presidente da IBM na
América Latina.

WPP
Martin Sorrell, CEO
do Grupo WPP, que participou da conferência e
esteve no Rio também
para a abertura dos Jogos Olímpicos, iniciou
o painel do qual foi
mediador, sobre consumidor e marcas, mostrando-se preocupado com o fato de que, em
tempos de crise, o primeiro recurso usado
pelas empresas que parece saltar aos olhos é
tirar pessoas da força de trabalho.
“É um perigo. Como é um perigo continuarmos falando sobre nós mesmos, para nós
mesmos. Precisamos olhar ao redor e enxergar tudo o que está ocorrendo no mundo. Somos um grupo seleto, corremos o risco de estarmos vivendo numa bolha”, destacou (leia
entrevista com ele na página 8).
Sorrel bateu um papo com a Coca-Cola e
com a Visa sobre investimentos na América
Latina e desafios de crescimento, considerando as mudanças de hábitos do consumidor.
Eduardo Coello, group executive para a
América Latina da Visa Inc, disse que a tecnologia aproxima países desenvolvidos de
emergentes. E que o negócio da Visa está se
digitalizando completamente.
“Nosso foco deixou de ser em produtos e
passou a ser no consumidor”, falou ele.
Coello disse enxergar no Brasil tendências
positivas e de recuperação. Alfredo Rivera,
nomeado recentemente presidente da Coca-Cola para a América Latina, destacou que a
Coca-Cola é local na América Latina (base regional é no México) e prevê que o Brasil leve
cerca de um ano e meio para se recuperar economicamente.
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Branded content mostra evolução
no Brasil e marcas apostam na área
Editoras Vice e Trip têm 90% do faturamento originados na produção de
conteúdo pago; evolução do segmento foi discutida em evento no Senac
Fotos: Alê Oliveira e divulgação

Tom Stringhini, diretor de cena; Daniela Cachich, da Heineken; Fernanda Young, roteirista; Patrícia Weiss e Fernando Luna, da Trip

bárbara barbosa

C

om pouco mais de um ano,
o Estúdio ABC (Abril Branded Content), área da Editora
Abril dedicada ao conteúdo
publicitário, já produziu mais
de 1.200 trabalhos para mais
de 145 clientes. O número diz
mais: hoje, 30% das propostas
comerciais que saem da Abril
têm alguma entrega de conteúdo. E outros publishers também vão bem na área. Para as
editoras Vice e Trip, por exemplo, 90% do faturamento já vem
de branded content – o número
foi revelado na última semana,
durante a segunda edição do
Desvendando o Brandend Content, promovido pelo Senac. O
evento, aliás, demonstra a força que a área vem conquistando no mercado brasileiro.
No ano passado, durante a
primeira edição do encontro,
Patrícia Weiss, especialista em
branded content e curadora do
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“As pessoAs
não querem se
relAcionAr com
logomArcAs.
elAs querem se
relAcionAr com
As históriAs que
essAs mArcAs têm
pArA contAr”

curso do Senac, afirmava que “o
branded content não é um bicho esquisito. Ele se torna cada
vez mais evidente no Brasil, de
várias formas”. Hoje, além dos
publishers comprovarem essa
afirmação, as marcas também
saem em defesa da história bem
contada.
O case Madrugada Desperada,
por exemplo, foi apresentado
como algo novo desenvolvido
pela indústria da cerveja. Em
formato de websérie, com apresentação de Fernanda Young e
direção de Tom Stringhini, o projeto teve produção da Conspira+,
núcleo da Conspiração Filmes, e
foi lançado no primeiro semestre
com patrocínio da marca Desperados, da Heineken, para contar
histórias de artistas que atuam
na madrugada paulistana. Os
episódios foram disponibilizados num canal do YouTube e tinham como propósito posicionar
a marca e conectá-la, por meio
do conteúdo, ao público jovem.

Segundo Daniela Cachich,
VP de marketing da Heineken,
vem dando certo. “As pessoas
não querem se relacionar com
logomarcas. Elas querem se relacionar com as histórias que
essas marcas têm para contar”,
destacou a executiva, durante o
evento. “Existem diversas maneiras de construir uma marca,
não existe fórmula única, mas
o que a gente escuta muito na
Heineken é que as pessoas estão
mudando muito a forma como
elas se conectam com conteúdo,
com as histórias, e também o formato. Nossa indústria ficou parada no tempo e agora está correndo atrás do prejuízo, porque
não se acompanhou o poder da
audiência”, acrescentou.
Daniela diz ainda que projetos como esse são a aposta da
empresa. Eles são feitos para
atender a uma audiência que
está cada vez mais conectada e
menos refém dos formatos tradicionais, como os comerciais

Cena da websérie Madruga Desperada, que conta a história de artistas paulistanos com patrocínio de Desperados, da Heineken

de 30 segundos para televisão.
“Se a marca não tiver um canal
para deixar seu conteúdo disponível para as pessoas assistirem
quando elas puderem, isso não
vai funcionar”, disse.
Da mesma opinião, Tom Stringhini afirma que o branded content é o caminho para as marcas
se comunicarem com a audiência mais dinâmica. “O 30 segundos ficou chato”, disse.
No contraponto, Fernanda
Young acredita que novos formatos não representam uma ameaça, mas novas possibilidades

- assim como aconteceu em outros momentos, com outras mídias. “O comercial de 30 segundos ainda funciona. Nada acaba
com o anterior. É como dizer que
a televisão iria derrubar o cinema ou o tablet derrubar o livro”,
defendeu Fernanda Young.
Para Cachich, tudo faz parte de uma transformação. “Não
acho que o tradicional vai deixar
de existir, mas se transformar”,
comentou a executiva. “As pessoas vão se relacionar de formas
diferentes com os meios. A comunicação deveria abrir o leque

de modelo de criação”, pontuou.
Projeção
Se o cenário de branded content já demonstra evolução, a
perspectiva é de que melhore ainda mais. De acordo com
Edward Pimenta, diretor do
Abril Branded Content, esse “é
um assunto que ganhou uma
enorme importância na editora”.
O executivo acredita que, em
menos de dois anos, o branded
content será o responsável por
40% de todo o faturamento publicitário da Abril. “A receita

de branded content, que antes
era incremental, hoje, cada vez
mais, faz parte do volume principal. Isso é importante quando
você analisa como funciona o
negócio de um publisher: ao trazer uma receita que não existia,
você começa a mudar o modelo
de negócio”, diz.
A Abril trabalha com formatos
multimídia de conteúdo e com
clientes como IBM, PayPal e Cisco, entre outros. Os canais mais
procurados para conteúdo são
Exame.com, MdeMulher e Veja.
com.

rio 2016 será a olimpíada do conteúdo transmitido ao vivo

E

m Londres 2012, os Jogos
Olímpicos foram considerados os da interação social.
Quatro anos depois, redes como
Facebook e Twitter seguem sendo grandes apostas, mas agora
com ênfase na transmissão de
conteúdo. A evolução se deve
principalmente à existência de
ferramentas como Periscope e
Facebook Live, que permitem
aos usuários e às marcas transmitirem mensagens – sejam espontâneas ou publicitárias – em
tempo real via mobile.
“O desenvolvimento do Periscope e do Facebook Live, e o
crescimento do Snapchat, promovem novos formatos para

marcas alavancarem e engajarem os consumidores”, afirmou
ao site da revista Campaign Ben
Bradley, diretor de negócios, esporte e entretenimento da MEC
Wavemaker.
Uma demonstração de que
a produção de conteúdo será a
estrela da Rio 2016 é um recente relatório do Yahoo Enders
Analysis: o material mostra que
os gastos com marketing de conteúdo vão mais do que dobrar
até 2020.
Especialistas acreditam que
mais marcas devem aderir ao
conceito. Um exemplo é a Adidas, que na Copa do Mundo de
2014 já dava demonstrações de

que seguiria nesse caminho,
com uma sala especial para a
produção de conteúdo. Com
isso, gerou mais de dois milhões
de menções no Twitter. Agora,
no Rio, a marca também terá um
espaço exclusivo destinado à
produção de conteúdo, o Adidas
Creators Base.
Para a Samsung, a aposta em
conteúdo para a Rio 2016 está
no projeto School of..., que teve
uma versão na Copa do Mundo
de Rugby. Em resumo, a ação,
em sua versão carioca, convidará grandes nomes olímpicos
para falar mais sobre os esportes
que praticam. O diretor de marketing da marca, Russel Taylor,

acredita que esse tipo de conteúdo gera recompensa. “Nesse
caso, a recompensa é pelo entretenimento: Movimente-me e eu
vou compartilhar e engajar com
sua campanha. Nós acreditamos
que School of Rio resultará nesse
tipo de recompensa do consumidor”, disse ao Campaign.
Produzir conteúdo ao vivo e
engajador durante um grande
evento esportivo, no entanto, requer planejamento. Assim como
fez a Adidas, as marcas precisam
ter o cuidado de planejar um
calendário para divulgação de
conteúdo e poder de reação imediata às interações, entre outros
diferenciais.
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Só 30% doS
veículoS São
SeguradoS no
BraSil

“

O

Grupo Liberty Seguros tem apostado em
aumentar o conhecimento de sua marca
e vem obtendo êxito com a ajuda dos
embaixadores da seguradora, o casal do
vôlei Bernardinho e Fernanda Venturini. Patricia
Chacon, diretora de marketing e estratégia da
Liberty, conta nesta entrevista que, antes de 2011,
um em cada dois brasileiros conhecia a marca. Em
2015, esse número pulou de três em cada quatro. E,
apesar da crise, a executiva afirma que a companhia
não reduziu o investimento em marketing e começa
a ver melhoras no mercado. Mas, segundo ela, o
brasileiro não tem a cultura de fazer seguros - só
30% dos carros que circulam no país são segurados.
A Liberty movimentou R$ 2,7 bilhões em prêmios e
declarou lucro líquido de R$ 176 milhões em 2015.

Kelly Dores
Como é a comunicação da Liberty?
O atendimento excepcional é
o nosso diferencial e com o que
realmente queremos nos diferenciar no mercado. Toda nossa
comunicação, o marketing e o trabalho interno são muito voltados
para isso. A gente treina muito os
nossos funcionários para terem
empatia com o cliente. Nossa comunicação está bem voltada à
parte humana e de entregar mais.
Na nossa última campanha, lançada este ano, conseguimos mostrar
que quando ocorrer alguma coisa,
não se preocupe, a gente resolve.
Mas também entrega mais quando você não espera. Por exemplo,
se deslocar em São Paulo é muito
difícil. A Liberty tem um serviço
que, quando você precisa levar o
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carro para manutenção, a gente
pega o veículo na sua casa e traz
de volta. É um leva e traz. A nossa campanha destaca um pouco
isso: que a seguradora está presente não só na hora do sinistro,
mas também em momentos que
você nem imaginava.
Quais são as agências da seguradora?
É a Rái, para criação. E trabalhamos também com a Cubbo,
para digital. Trabalhamos bem
forte na parte digital.
Qual é o mote da campanha?
Com a Liberty está tudo bem.
É o que queremos passar para o
cliente no dia a dia. Temos uma
estratégia de marca nacional e local também. Queremos chegar ao
consumidor brasileiro através da

TV, mas também fazemos muita
mídia local, com outdoors, relógios de rua e rádio. Estamos neste
momento gravando nossa próxima campanha, que sai em setembro. É uma segunda fase. Vamos
continuar com o mesmo mote,
mas com nuances novas.

faz bate muito bem com o DNA
da Liberty. A gente fala assim:
a Liberty tem um atendimento
excepcional. E se você pensa em
um casal que tem uma entrega
excepcional, são eles dois. Eles
passam muito bem a mensagem
da Liberty.

Bernardinho e Fernanda Venturini
ficam como embaixadores da marca
até quando?
Temos um contrato de longo
prazo com o casal, que começou
no ano passado e vai até 2017. A
ideia é continuar o trabalho com
eles.

O conhecimento da marca também
aumentou então?
Sim. Antes de 2011, um de cada
dois brasileiros conhecia a marca Liberty. Em 2015, três de quatro passaram a conhecer a marca
também. Para a gente, o resultado
é fantástico. O caminho de reforçar os diferenciais da Liberty e
destacá-los com o casal na comunicação tem dado muito certo.

Que tipo de retorno eles trouxeram
para a marca?
Em termos de marca, a Liberty saiu de um patrocínio forte da
Copa e conseguiu manter, com
essa nova campanha, o nosso
posicionamento como a terceira
marca mais conhecida no mercado de seguradoras independentes. Para a gente, isso é superpositivo. Nós estamos nessa posição
desde 2012 e não é fácil se manter. O mercado cada vez investe
mais. A concorrência faz campanhas muito bem feitas. Temos de
trabalhar bastante para manter
nossa posição. No mundo online, a gente se posiciona já como
a seguradora com mais views no
YouTube e a segunda com mais
engajamento no Facebook, com
mais curtidas, compartilhamentos ou comentários. Temos um
posicionamento bem forte nas
mídias sociais.
O Bernardinho e a Fernanda Venturini ajudaram a criar esse engajamento
da marca com o público?
Com certeza. Eles são um
casal realmente excepcional.
Quando a gente foi buscar os
embaixadores da marca tínhamos algumas coisas em mente.
Primeira coisa é que queríamos
uma embaixadora mulher. Queria muito mesmo uma pessoa
que representasse essa força
feminina. E a Fernanda, como
jogadora de vôlei, é uma pessoa
que teve muito sucesso e muito interessante de conversar. Já
quanto ao Bernardinho, a qualidade envolve o nome dele. A
excelência em tudo o que ele

Vocês fizeram alguma pesquisa para
escolher o casal?
Fizemos. Avaliamos mais de
40 atletas e celebridades. Não
quisemos restringir, mas no fim
demos preferência mais aos atletas. Avaliamos atributos, o que
essas pessoas comunicam, se
batem com o DNA da Liberty. Fizemos focus groups. Uma coisa
que a gente gostou muito é que
algo que surgiu muito forte nas
discussões é que o Bernardinho
e Fernanda não colocariam a sua
cara para qualquer marca. Se eles
estão com a Liberty, é porque eles
acreditam. Hoje, eles são segurados Liberty.
E nesse momento que o país vive a
Olimpíada, se associar com a imagem de atletas também é importante, não?
Sim, é bacana. A Liberty não é
patrocinadora oficial da Olimpíada do Rio, mas nossa matriz (nos
Estados Unidos) é patrocinadora
da equipe olímpica americana.
Então, a gente vai participar do
evento.
Qual é o valor do investimento em
marketing da Liberty?
A gente tem investimento em
torno de R$ 30 milhões, que engloba mídia, digital e também a
parte de canais.
E o market share?
Hoje está em volta de 6%.
Como seguradora, em termos de
vendas, somos a sexta maior em

Alê Oliveira

“as pessoas
querem
entender o
seguro de
uma forma
simples”
auto. Em conhecimento de marca, somos a terceira.
Como vocês avaliam esses números?
Tem um trabalho de vários anos
investindo na marca e também
muito das mensagens que colocamos nas ruas. As pessoas querem
ouvir o que um seguro oferece de
uma forma diferente, não do mesmo jeito, antigo, difícil de entender. As pessoas querem entender
o seguro de uma forma simples. É
o que temos feito. Tentado simplificar, deixar mais transparente o
que é o seguro e quais são os diferenciais da companhia. Temos
uma mensagem que tem colado
bastante bem. Por exemplo, todo
cliente que entra na Liberty recebe
um vídeo totalmente personalizado. A gente quer ser transparente
com o cliente e falar tudo o que ele

“atendimento
excepcional
é o nosso
diferencial
e como
queremos
ser vistos no
mercado”

tem para que ele use. Não é aquele
negócio: ‘tomara que nunca mais
me ligue’.

de cerca de 5%. Mas temos várias
ações para recuperar as vendas. A
gente vê já uma melhora. Maio foi
melhor que abril. Abril foi melhor
que março. Começamos a ver uma
recuperação.

Quais são os desafios de comunicação no segmento?
Um dos desafios é a baixa cultura de seguros que ainda tem no
Brasil. As pessoas ainda não conhecem o que é um seguro, por
que é necessário. Você precisa fazer um trabalho desde o começo
para explicar qual é a necessidade
do seguro, no sentido de que ele
não é só um mal necessário, mas
uma forma de proteger suas conquistas. Outro desafio que a gente
enxerga agora é a economia. A crise impactou todos os setores no
país, mas a venda de veículos foi
bastante impactada. A venda de
veículos tem caído mais de 20%
e no nosso mercado é desafiador
segurar. A frota vai ficando mais
antiga e as pessoas costumam fazer seguro do veículo novo. Mas
tem muita seguradora que não
tem seguro para carro antigo. Nós
temos um seguro para veículo até
25 anos, que vem crescendo bastante nessa época de crise.

Qual é a importância do Brasil para a
Liberty?
A Liberty Internacional está
presente em quase 20 países, mas
90% da receita vem de Estados Unidos, Brasil e Espanha. É o segundo
maior mercado para a seguradora.

A crise afetou as vendas da Liberty?
Impactou o mercado, sim. Nos
primeiros quatro meses do ano,
o mercado de seguros decresceu.
Três anos atrás, o setor crescia
dois dígitos. No ano passado, o
mercado cresceu 3% e a Liberty
mais de 6%. De janeiro a abril de
2016, estamos num decréscimo

Como o mercado de seguros pode
crescer no país?
Só 30% dos veículos circulando
são segurados no Brasil. É um índice baixíssimo. O último número
que vi sobre seguro residencial é
de 11%. Também fazemos seguros corporativos. Das pequenas e
médias empresas, 30% são segu-

Teve deslocamento de investimento
em mídia?
Não, mantivemos o investimento do ano passado e nos mesmos
meios, tanto em TV quanto digital. Uma coisa que a gente faz nas
mídias sociais é aprimorar a forma
para garantir que o investimento
faça com que a comunicação chegue às pessoas certas. Tem sido
um trabalho de analítico mais forte com a Cubbo, para garantir que
cada real que investimos chegue
às pessoas que temos como alvo.
Acho que as mídias sociais têm um
potencial enorme.

radas hoje. Nossa carteira hoje é
dominada pelo auto. Mas a gente
está apostando muito nos outros
segmentos. Temos forte investimento em vida (individual e em
grupo) e também em seguro residência e PME.
Quantos segurados a Liberty tem no
país?
Tem 1,4 milhão de segurados.
Quais são as metas da seguradora
este ano?
Em termos de marca, queremos
continuar se posicionando entre
as três mais conhecidas do mercado de seguradoras independentes.
Temos metas mais arrojadas para
experiência do cliente. Na Liberty, acompanhamos vendas, lucro,
mas a parte de experiência e satisfação do cliente é algo que a gente
acompanha com a mesma importância. Hoje, pelos rankings que
tenho visto no mercado, estamos
entre as duas melhores em experiência com os consumidores.
Como vocês procuram gerar experiência na comunicação?
A gente faz várias coisas em
termos de mídia. Já fizemos documentário, usamos rádio, TV, digital. Lançamos agora uma campanha para comunicar os diferenciais
dos produtos através de vídeos nas
mídias sociais. A campanha se chama Deu ruim, uma coisa que pegou
muito nas redes sociais. É uma comunicação leve e divertida.
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Há vida
pós-aposentadoria!
“Se me esqueceres, só uma coisa,
esquece-me bem devagarinho”
Mario Quintana
Francisco alberto Madia de souza

E

por que antes não era assim? Por uma
série de razões. A mais forte, importante e definitiva, porque as pessoas – o público para reverenciar e aplaudir – vivia mal
e porcamente até os 40 anos; exagerando,
50. Nos últimos 100 anos ganhamos quase mais 40 anos de vida. E assim, partindo
próximo dos 80, temos de pensar na vida
pós-aposentadoria.

Anos atrás nesta mesma coluna rebatizada para Ilovemarket, e lá atrás, simplesmente Marketing, falei que muitas celebridades
mortas continuavam faturando mais que a
maioria das celebridades vivas. E isso continua ocorrendo até hoje.
Na última relação publicada pela Forbes,
referente a 2015, o morto que continuava mais
vivo do que nunca, em termos de faturamento, era Michael Jackson, com uma receita de
US$ 140 milhões em 2015. Na sequência “ressuscitavam” Elvis Presley, US$ 55 milhões,
muito especialmente pela peregrinação que
fãs de todo mundo realizam ao “santuário”
de Graceland, sua antiga residência, mais licenciamentos de marcas e merchandising.
E, ainda, Charles Schulz, na terceira colocação, com US$ 50 milhões, uma vez que “seu
filho”, Charlie Brown, e toda a sua turma do
Snoopy, continua rendendo substanciais dividendos. Elisabeth Taylor na 4ª, com US$
25 milhões; Bob Marley, na 5ª, com US$ 20
milhões; Marilyn Monroe, na 6ª, com US$ 17
milhões; e John Lennon, na 7ª, com US$ 12
milhões.
Mas a novidade é sob a vida pós-aposentadoria, em que os ganhos continuam sendo
estratosféricos. E aí, nós, os sobreviventes,
somos decisivos para que a caixa registradora
das celebridades aposentadas não pare de tilintar. Continuamos prolongando a felicidade
e a emoção de décadas atrás usando tênis da
Nike assinados por Jordan – Michael Jordan.
Vestindo-se na Kent & Curwen, ao estilo do
bonitão David Beckham; jogando golfe nos
campos projetados por Gary Player; e Jack
Nicklaus, indo ao cinema rever Pelé – O Nascimento de uma Lenda. E, repito, nos emocionando.
No ranking de Forbes, dentre os aposen-
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tados que mais faturam, o grande campeão
é Michael Jordan, que se retirou das quadras
em 2003, tem patrimônio de mais de US$ 11
bilhões e faturou US$ 110 milhões no ano
passado só em royalties. Depois vem David
Beckham, com US$ 65 milhões, e não para de
assinar novos e polpudos contratos para utilização de sua imagem. O único brasileiro que
aparece nesse ranking é Pelé, que, segundo
Forbes, faturou US$ 14 milhões em 2015.
E você, já pensou em se aposentar? E se
sim, o que pretende fazer depois? E, finalmente, gasta alguns minutos por dia para
pensar em eventual legado após a partida?
Ao menos, se não quer pensar no legado,
considere e planeje seu segundo tempo. Sua
nova atividade pós-aposentadoria. É o que a
maioria das pessoas vem fazendo enquanto não chegou lá. Permanecem trabalhando
com o mesmo afinco e comprometimento nas
empresas, mas, simultaneamente, desenvolvendo um plano em paralelo para quando o
momento chegar.
Mais ainda, sem prejuízo da ocupação
principal, aquela que garante o sustento,
muitas pessoas desenvolve em paralelo
uma segunda atividade. Lembro-me de
uma matéria de Exame em que uma advogada nos dias úteis virava fotógrafa profissional no fim de semana. Garantindo
uma substancial renda extra – era ótima
fotógrafa – e já formando clientela para o
pós-aposentadoria. E, na mesma matéria,
um publicitário que montou em paralelo
com a mulher um buffet infantil, e, ainda,
terceira atividade, era o vocalista de uma
banda de rock...
Assim, jamais se esqueça de que um segundo tempo o espera. E mesmo não sendo
artista ou celebridade, o início de qualquer
atividade tem como capital principal, além
de suas competências, o relacionamento, o
networking que você construiu pela vida. Na
família, vizinhança, clubes, e, muito especialmente, durante o primeiro tempo: os lugares onde você trabalhou, e as pessoas com
quem se relacionou. De dentro e de fora das
empresas.
Planeje. Capriche. Organize-se. Não deixe
pra depois.

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

Cotidiano dá pistas para criação
A compra de um Del Rey da série Ouro nos anos 1980 abre
caminho para uma história real, com personagens capazes
de ativar uma base consistente para materializar inspiração
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Divulgação

inspiração
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nos 1980. Serginho tem aproximadamente 24 anos.
Morador de Campo Grande, no Rio de Janeiro, começou a trabalhar cedo, o que dá a ele uma condição financeira melhor do que a maioria dos seus amigos. Um desses
amigos é um mulato puxado pro gordo, que todos chamam
de Chevette.
Em 1983, Serginho compra um Ford Del Rey Ouro. Não
era um Ford Del Rey qualquer. Era um Ouro, o top de linha.
Completo.
E nesse completo se destacavam o ar-condicionado, não
muito comum naquela época, e um reloginho com neon
azul, bem típico, pouco acima do retrovisor interno.
O passeio inaugural do Del Rey Ouro seria um fim de semana em Petrópolis, onde Serginho tinha certeza de que
abafaria chegando no seu novo brinquedo.
O parceiro não poderia ser outro: Chevette, amigo que
topava todas.
Para a entrada em Petrópolis ser triunfal, eles passam
numa loja de fogos e compram o famoso Caramuru 12 por
1. Adoram fogos de artifício.
Agora é estrada. Belo desempenho do Del Rey subindo a
serra. Del Rey não: Del Rey Ouro.
Na Rio-Petrópolis, já na entrada da cidade, a parada no
Alemão é clássica.
E, para sorte, tem uma vaga na porta. O Del Rey ficará
bem à vista, como um cartão de visita. Dois pães com linguiça e dois chopes.
E eles têm certeza de que a mulherada já notou sua presença. Deles e do Del Rey Ouro.
Embarcam novamente no carrão e adentram a cidade.
É sábado, por volta das 13 horas, e a praça principal estará
lotada.
Com muitos descendentes de europeus, Petrópolis é caracterizada pelas loiras. De todos os tipos e todas as idades.
Serginho e Chevette adoram loiras.
Falta uma curva para avistarem a praça (e as loiras). Serginho dá a coordenada:
Chevette, pega o 12 por 1.
A ideia é soltar os fogos pela janela do Del Rey e chegar
triunfalmente.
Que loira não notaria a chegada deles e do Del Rey Ouro?
Depois de uma chegada como essa, era só escolher a gata.
Chevette pega o Caramuru 12 por 1 no banco traseiro.
Chique, acende o pavio com o isqueiro do carro. Displicentemente, aponta o artefato para fora e para o alto. Chegou
a hora.
Mas um Del Rey Ouro tem suas particularidades. Pouco acostumado a andar em carros com ar-condicionado,
Chevette esqueceu que o vidro estava fechado. No calor do
Rio, ele nunca fechava o vidro.
E o Caramuru não perdoou. E detonou dentro do carro
mesmo: pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow,
pow, pow, pow!!!!
E o último, mais poderoso: POW!!!!!! Dentro do Del Rey
Ouro, fumaça pra todo lado e ouvidos zunindo.
Serginho olha pra frente e vê uma luzinha azul se mexendo.
Ele fala com Chevette: - Chevette, tô vendo uma luzinha
azul... a gente tá no céu... a gente morreu..
Chevette: - Eu também tô vendo... Mas eu tô te ouvindo
direitinho... morrer é assim??? Dentro do Del Rey, a fumaça
vai se dissipando. Não, eles não morreram.
A tal luzinha do céu era o reloginho azul exclusivíssimo
do Del Rey Ouro que soltou do teto e estava balançando de
um lado pro outro.
Graças a Deus, não aconteceu nada com eles. Só ficaram
um pouco chamuscados.
Desceram do Del Rey Ouro, cheio de populares e de loiras rindo baixinho em volta, e foram contabilizar o estrago
dentro do brinquedo novo, vermelhos de vergonha.
Serginho e Chevette são dois amigos lá de Campo Grande, terra cheia de histórias. É isso que me inspira: o que
eu vi, ouvi e vivi. Numa próxima oportunidade eu conto
outra.

YuriyZhuravov/Shutterstock

Gata

“Falta uma curva para avistarem a praça (e as loiras).
Serginho dá a coordenada: Chevette, pega o 12 por 1. A ideia é
soltar os fogos pela janela do Del Rey e chegar triunfalmente.
Que loira não notaria a chegada deles e do Del Rey Ouro?
Depois de uma chegada como essa, era só escolher a gata”
Divulgação

Parada clássica
“Agora é estrada. Belo desempenho do Del Rey subindo a serra.
Del Rey não: Del Rey Ouro. Na Rio-Petrópolis, já na entrada
da cidade, a parada no Alemão é clássica. E, para sorte, tem
uma vaga na porta. O Del Rey ficará bem à vista, como um
cartão de visita. Dois pães com linguiça e dois chopes”
Ostill/Shutterstock

Caramuru
“O passeio inaugural do Del Rey Ouro seria um fim de
semana em Petrópolis, onde Serginho tinha certeza
de que abafaria chegando no seu novo brinquedo. O
parceiro não poderia ser outro: Chevette, amigo que
topava todas”. Para a entrada em Petrópolis ser triunfal,
eles passam numa loja de fogos e compram o famoso
Caramuru 12 por 1. Adoram fogos de artifício”
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mundo digital
Fraudes vão custar
uS$ 7,2 bilhões

Willyam Bradberry/Shutterstock

Se não houver uma ação radical nos
próximos anos, calcula-se que o custo
ultrapasse US$ 50 bilhões até 2025
Rafael Sampaio

A

situação das fraudes no digital está tão
grave e sem perspectivas concretas de solução no curto e médio prazo que a WFA, a Federação Mundial de Anunciantes, organizou
um grupo de trabalho para fazer suas primeiras orientações globais de modo a ajudar os
anunciantes a reduzir sua exposição diante
do problema.

O objetivo do relatório, feito para as associadas à WFA, mas que obteve grande repercussão na imprensa ao redor do mundo e cuja
essência está nesta coluna, é o de aconselhar
os anunciantes a adotar medidas práticas
para garantir que o mínimo possível de sua
verba seja vitimada pelos diversos tipos de
fraudes do meio digital.
Previsões feitas por várias fontes indicam
que apenas em 2016 o volume de perdas globais com fraudes vai superar os US$ 7,2 bilhões, considerando fatores como falta de
visualização das mensagens, visualização
abaixo da capacidade de retenção pelas pessoas, métodos de contabilização duvidosos e
o crescente problema dos ad-robots (já abordado anteriormente nesta coluna).
No atual ritmo de crescimento do meio
digital, se não houver uma ação radical contra as fraudes nos próximos anos (que ainda
não se vislumbra), calcula-se que o custo da
fraude poderá ultrapassar US$ 50 bilhões até
2025, ou cerca de um décimo dos US$ 500 bilhões que se prevê que a publicidade digital
global vai movimentar nessa data.
Para se ter uma dimensão do impacto dessa fraude, ela será maior do que as estimativas – da ONU e do FBI – para outras atividades criminosas globais como o tráfico de
seres humanos, as vendas de armas de fogo
e o contrabando de recursos naturais, só perdendo para o comércio de drogas ilegais derivadas da cocaína e do ópio.
Uma análise da Hewlett-Packcard mostra que numa matriz que combina “potencial de rentabilidade” com “esforço e
risco” de diversas atividades criminosas,
coloca as fraudes da publicidade digital
sozinha no quadrante de maior potencial
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de lucro com menor esforço e risco.
Stephan Loerke, CEO da WFA, afirma que a
fraude do digital não afeta apenas aos anunciantes e suas agências, mas tem repercussões para os veículos dessa área, as pessoas
e a sociedade como um todo (pela disseminação dos malwares). Mas ressalta que cabe
principalmente às empresas-clientes, que pagam pela fraude, mudar de atitude e de ação
diante da questão.
O relatório da WFA foi feito em conjunto
com o Advertising Fraud Council e o Botlab.io. Ele adverte que não há uma bala
de prata para eliminar a fraude neste momento, que diversas iniciativas e ações devem ser realizadas e mesmo com todas as
contra-medidas recomendadas, um anunciante ainda pode sofrer de prejuízos perto dos dois dígitos percentuais do total de
suas verbas digitais.
O documento identifica quatro tipos de
ações para minimizar a exposição à fraude
por parte das marcas:
1. Pessoas e tecnologia. As marcas precisam desenvolver competências internas para
a melhor seleção de fornecedores, trabalhar
com parceiros de segurança cibernética para
ajudar a compreender as ameaças e demandar uma transparência total do investimento, incluindo a divulgação completa dos sites
que estão sendo usados em cada campanha.
2. Educação e comunicação. As marcas
precisam adotar expectativas claras do que
exigem de seus parceiros. Devem definir
métricas apropriadas que, sempre que possível, estejam relacionadas com os resultados de negócios.
3. Normas. As marcas devem evitar trocas
entre websites em favor de sites seguros. Elas
precisam incentivar a criação e constante revisão de normas de conduta no setor digital.
4. Governança. Os contratos com as agências e seus parceiros precisam ser revistos
para assegurar que existam penalidades claras se constatada a ocorrência de fraudes de
qualquer tipo ao longo da cadeia de provedores de mídia digital.

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

prêmiOs
“O Brasil sempre será um dos mais
importantes mercados para Cannes”
Brasileiro José Papa Neto, novo CEO do Lions Festivals, afirma que todos
ganham se a sua chegada permitir maior abrangência do festival no país
Divulgação

KELLY DORES

“Lions
consoLidou-se
há tempos como
o destino gLobaL
da inspiração
e criatividade.
esta mensagem
deve continuar
a permear tudo
que fazemos”

P

ela primeira vez, o CEO do
Lions Festivals (responsável
pelo Cannes Lions, Lions Health, Lions Innovation e Lions
Entertainment) será um brasileiro. O nome de José Papa Neto
no cargo havia sido antecipado
na edição de 25 de julho pelo
PROPMARK e foi confirmado
na semana passada pela Ascential Events, holding que controla o Lions Festivals. Até então,
o brasileiro mais influente da
história do festival tinha sido
Luis Antonio Ribeiro Pinto, que
chegou a ser VP da Sawa (Screen Advertising World Association), associação que organizou
o festival entre 1953 e 2001 até
vender o negócio para o Emap,
hoje o Ascential.
Papa Neto afirma que um
dos seus principais desafios à
frente do festival de criatividade mais importante da indústria é assegurar que os eventos
mantenham a capacidade de
renovarem-se sempre, protegendo, porém, o “fabuloso”
legado construído. “Lions consolidou-se há tempos como o
destino global da inspiração e
criatividade. Esta mensagem
deve continuar a permear tudo
que fazemos”, disse o executivo, que assume o novo posto a
partir de 1º de setembro, quando deixará o cargo de CEO da
WGSN, empresa de previsão de
tendências de moda global da
Ascential Events.
Seguindo o princípio de proteger o legado de Cannes, o brasileiro afirma que espera avaliar
e entender todas oportunidades
que estão sendo trabalhadas
hoje. “Há muito a desenvolver
dentro das iniciativas em curso
e certamente estas deverão ser
priorizadas”.
Quando perguntado sobre
o que pode ser melhorado nas
competições, o executivo reforça que o festival responde
a todo e qualquer movimento

José Papa Neto: “toda e
qualquer iniciativa que
permita maior penetração
de nossa marca e
proposta de valor será
cuidadosamente avaliada,
seja na América Latina ou
em qualquer outra região
relevante para nós”

que estimula o pensamento
criativo e inovador. “As competições e categorias evoluíram,
seguindo o mercado. Nós abraçamos tecnologia e dados, mas
sempre sem perder o que está
no coração de tudo, a criatividade”, falou ele.
Sobre os planos de ter um
festival na América Latina, o
novo CEO do Lions Festivals argumenta que “toda e qualquer
iniciativa que permita maior
penetração de nossa marca e
proposta de valor será cuidado-

samente avaliada, seja na América Latina ou em qualquer outra região relevante para nós”.
Outra missão de Papa Neto
será substituir à altura Philip
Thomas, que passa a ser CEO
da Ascential Events, com quem
ele conta que vai trabalhar muito próximo. “Trabalharemos
juntos todo o caminho e não
somente no início. O legado
do Phil é evidente e levou-o
a liderar o braço de eventos e
festivais de nosso grupo como
um todo, Ascential Events, in-

cluindo Lions. Meu entusiasmo
ao abraçar esta oportunidade
esteve fundamentado na oportunidade de trabalhar sob a liderança e orientação do Phil”,
reforçou o executivo.
Por fim, em relação à participação brasileira em Cannes,
Papa Netto falou que o Brasil sempre será um dos mais
importantes mercados para o
festival. “Todos ganham se a
minha chegada permitir maior
abrangência da nossa mensagem no país”, pontuou ele.
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beyond the LIne
Insights from
Cannes Lions (2)
É necessário um relacionamento de confiança
mútua para se acreditar em novos caminhos
Alexis Thuller PAgliArini

N

a semana passada, aqui mesmo nesta
coluna, comecei a dividir com você e
os demais leitores do PROPMARK alguns
insights apresentados pela organização do
Cannes Lions 2016. O festival demorou um
mês para começar a digerir o vasto conteúdo do Cannes Lions 2016, mas o material
que está nos enviando agora é muito valioso, já que temos grande dificuldade de
acompanhar tudo o que rola em Cannes
durante o evento.
No artigo anterior, expus os primeiros
quatro insights. Eles trataram de Realidade
Virtual, da junção de forças de concorrentes ferozes em torno de um projeto do bem,
sobre o mau uso do sexo em campanhas e
da importância da autenticidade. Neste artigo eu detalho outros quatro insights:
Insight 5: entretenimento e marcas se
entrelaçam. O conceito de content marketing já trazia a relação íntima das marcas
com conteúdo. Este ano, o Cannes Lions
deu espaço específico para a entretenimento, com palestras e premiação segmentadas. Em tempos de bloqueio de comerciais
online e da proliferação de conteúdo online, disputar a atenção do público é tarefa
cada vez mais difícil. A solução pode estar
em projetos de entretenimento incorporados às marcas. Quanto mais as marcas
puderem ser portadoras de entretenimento – não necessariamente como patrocinadoras, mas incorporando o entretenimento
às suas manifestações, de forma orgânica –,
melhor será a sua penetração.
Insight 6: confiança é chave. Relações
entre clientes e agências têm se alterado
bastante nos últimos tempos. À medida em
que se exige atuação disruptiva por parte
das agências, é necessário um relacionamento de confiança mútua para se acreditar em caminhos inovadores, com certo
grau de risco envolvido. São tempos de se
permitir o erro, como parte de aprendizado mútuo. A confiança deve nortear igualmente a relação entre outros players do
multifacetado universo de comunicação. É
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preciso construir um círculo de confiança
entre todos dos quais se dependa para praticar as constantes mudanças que o mercado exige para o sucesso dos negócios.
Insight 7: explore nichos e temas polêmicos. Ficar numa zona de conforto, no
papai-mamãe, pode não trazer riscos, mas
também não impacta ninguém. Ter a coragem de abordar temas periféricos, de abraçar a diversidade como linha de comunicação pode catapultar marcas a outro patamar. Algumas marcas estão colocando
no centro da sua linha de comunicação
alguns temas que antes eram tabus. Abordar o amor entre pessoas do mesmo sexo
ou questionar explicitamente o uso de
estereótipos pode trazer bons frutos para
marcas mais ousadas. Como disse Keith
Weed, CMO da Unilever, é possível contar boas histórias, para diferentes tipos de
pessoas, que vão além da propaganda “de
massa”. A tecnologia permite essa ultrassegmentação. E, para encerrar essa seleção de insights, arrisco a acrescentar um
que foi gerado por mim mesmo.
Insight 8: um case só é um case se vira um fato. Basta analisar os cases com
maior número de leões. Não é necessariamente um comercial muito bem produzido ou um uso adequado de tecnologia que
o faz se destacar dos demais. É a capacidade de fazê-lo ser comentado espontaneamente pelas redes sociais, de gerar buzz,
de repercutir na grande imprensa que o
faz um case vencedor. Não à toa que PR
ganha importância crescente. Antes de
pensar em campanhas bem elaboradas –
condição sinequa non – devemos imaginar caminhos criativos que sejam capazes
de impactar pessoas, de questionar o status quo. Se tudo isso for embrulhado por
uma causa social, que faça da marca uma
protagonista de movimentos em prol da
sociedade, então, a fórmula fica perfeita.
Bem, ficam aí alguma dicas extraídas dos
principais pensadores do momento atual
da comunicação e do marketing. Cannes
Lions ainda reverbera e, certamente, ainda gerará outros bons insights. Vale a pena ficar de olho!

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

opinião
o propósito
empresarial
e o branding
Ulisses Zamboni

Q

uando um cliente entra porta adentro da
minha empresa dizendo taxativamente
que quer um projeto de branding, com absoluta certeza e com rigor no pedido, “de branding!”, fico surpreso, nervoso e perplexo. E,
claro, acabo ficando feliz também.
Explico.
Para alguns, branding é o momento de se
rever o “logotipo” e as expressões de comunicação visual de uma marca. De cara, um erro radical na concepção do tema, pois reduz
apenas ao “design” o que se pretende ser um
tema de gestão empresarial mais profundo
nos dias de hoje.

Rawpixel.com/Shutterstock

sociais”, em inglês “social healers”. Os coletivos que conhecemos – escola, igreja,
associações, clubes e governo – estão cada
vez mais pressionados a terem uma posição clara sobre as causas contemporâneas, mas é evidente que sozinhos não estão
dando conta de responderem a isso tudo. O
mundo corporativo, por ser um “coletivo”
em que passamos ao menos 50% do nosso
tempo produtivo, não pode se ausentar em
entrar nessas discussões.

Vale mencionar aqui Zygmunt Bauman,
pensador contemporâneo que define o mundo em que vivemos na pós-modernidade
como “líquido”. Onde os padrões, hábitos e
costumes se modificam a cada minuto graças
à internet, fica cada vez mais difícil para a sociedade e para o indivíduo reconhecerem em
Para outros, é uma ferramenta filosófica
que parâmetros eles estão apoiados. A não
que versa sobre valores e sobre a missão de
ser que o indivíduo volte a olhar mais prouma empresa que, geralmente, fica distante
fundamente para si, refletir sobre suas quesdas necessidades transaciotões íntimas, morais e éticas.
nais do dia a dia e, definitivaE, a partir delas, atuar de forOs cOletivOs ma consciente. E, nesse sentimente, não ajuda (mas também
não atrapalha) os negócios. Cla- que cOnhecemOs do, uma empresa com um proro que essa tese é tão ou mais
estãO cada pósito claro e com princípios
profundamente equivocada do
pode ser um grande
vez mais virtuosos
que a primeira, já que reflete
exemplo balizador para o inpressiOnadOs divíduo e, consequentemente,
um preconceito raso e notório
de que branding não seja capaz
a terem uma para a sociedade.
de alavancar os negócios e suas
pOsiçãO clara Trata-se de uma nova forreceitas.
sObre as causas ma de pensar o negócio, com
O que nos interessa aqui
muito mais consciência dos
não é definir o termo pelo viés da acadeseus impactos sobre o mundo e de suas
mia, do dicionário ou da comunicação.
relações com os diversos stakeholders. EnMas trazê-lo à realidade em uma expressão
fim, a marca é o que reflete essa construque possa traduzir com simplicidade e, ao
ção de valor, é o que faz com que as pessomesmo tempo, com força o verdadeiro sigas estejam dispostas a pagar mais por seus
nificado da disciplina.
serviços e produtos porque os valorizam.
No século em que vivemos, nada pode
agregar mais valor para uma companhia e suas marcas do que tornar públicos e evidentes
seus princípios fundamentais, seus valores
na relação com a sociedade e sua razão de
existir. No branding, damos a esse conjunto
de comportamentos o nome de Propósito ou
Proposta de Valor. É uma espécie de “varal
moral corporativo”, onde se penduram várias
atitudes empresariais.

Não bastassem as questões de comportamento, uma empresa com um Propósito
maior claro impacta diretamente seu dia a
dia com os funcionários porque potencializa
seus talentos, inspira a cada dia e gera engajamento que vai além da necessidade de um
salário no fim do mês. Como efeito colateral,
as empresas invariavelmente experimentam
um aumento de produtividade e, consequentemente, a geração de mais lucro.

Melinda Davis, uma consultora americana especializada em comunicação e psicologia do consumo, em seu livro A Nova
Cultura do Desejo, lançado já há dez anos,
afirma que o século 21 é o século no qual
as marcas e as empresas são “curadoras

Se o eixo central do branding é a escolha
de um Propósito empresarial inspirador para
contaminação dos seus públicos, o pedido de
um projeto de branding deveria ser celebrado
como uma confissão corporativa, um compromisso que vai além do negócio.
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Ulisses Zamboni é presidente da Santa Clara,
conselheiro do Capitalismo Consciente
e psicanalista.
uli.zamboni@santaclara.sc

VENHAM CONHECER
OS REIS DA CRIATIVIDADE

22 DE AGOSTO
FÓRUM 17H - COCKTAIL 19H30

ALEXIS PAGLIARINI
FENAPRO

MARGOT TAKEDA
A10

LUIS PADILHA
ALMAP/BBDO

Alexis Pagliarini, diretor
superintendente da
Federação Nacional
das Agências de
Propaganda (Fenapro),
falará sobre o tema
“Insights e Tendências
do Festival de
Criatividade de Cannes
2106” e apresentará
as dez campanhas de
comunicação mais
premiadas no mundo,
com destaques
e cases brasileiros
mais premiados.

Jurada na edição de
2016 do Design Lions,
Margot Takeda, sócia
fundadora e diretora
de criação da A10
Design, abordará
o tema Novas Formas
de Mídia e Maneiras
das Marcas se
Comunicarem com
os clientes, no qual,
por meio do design
aliado às novas
tecnologias, mostrará
as tendências de
design em Cannes
e como elas podem
agregar a um negócio.

Com o tema “Mídia:
Quais as Lições do
Festival”, Luis Padilha,
da AlmapBBDO,
discorrerá sobre
o se aprendeu e como
foi a performance
do Brasil na categoria
Media Lions (a qual
julgou), além de
apontar como o data
base pode até ser
imprescindível, mas
nada substitui uma
boa ideia.

HUGO RODRIGUES
PUBLICIS

DOMENICO
MASSARETO
LEWLARA/TBWA

IGOR PUGA
DM9/DDB

Hugo Rodrigues,
presidente da Publicis,
falará sobre a “guerra”
entre os grandes
grupos no Festival,
a reinvenção de uma
categoria que vive
ameaçada (Print
& Publishing Lion,
da qual foi jurado este
ano) e a capacidade
de repercussão de
uma grande estratégia
de marketing nas
mais diferentes
plataformas de mídia –
independentemente de
onde ela tenha nascido.

Na sequência, Igor
Puga, VP de inovação
e integração da
DM9DDB, jurado em
Cyber Lions, explanará
sobre as razões
de a categoria ter
recebido dois Grand
Prix este ano, falará
da complexidade
e do processo de ser
jurado em Cannes,
bem como exibirá
case vencedores desta
edição em Cyber.

Domenico Massareto,
diretor de inovação do
Grupo TBWA\Brasil,
que representou o
Brasil em Mobile Lions,
falará sobre a diferença
entre ideia universal
e ideia local, a linha
tênue entre o fantasma
e o protótipo e as
várias facetas da
publicidade mobile.
Além disso, comentará
a participação do
Brasil na categoria,
bem como analisar três
cases apresentados
este ano.

HOTEL PULLMAN - VILA OLÍMPIA
Rua Olimpíadas, 205
canneswinners.com.br
REALIZAÇÃO

PATROCÍNIO

APOIO

CERVEJA OFICIAL

quem fez
Cristiane Marsola cristiane@propmark.com.br

Fotos: divulgação

amor de pai

A LDC criou um novo vídeo para a campanha
da Nextel que questiona os rótulos. Depois
de Junior Lima e Daniella Cicarelli, quem estrela o filme, criado para o Dia dos Pais, é o
ator Bruno Gagliasso, que recentemente foi
alvo de críticas por ter adotado uma menina
africana. Na peça, ele reproduz alguns dos
questionamentos que ouviu e encerra: “o que
define um pai é o amor”.

ldc
nextel
Título: Bruno; produto: institucional; criação: Roberta Moraes e Rafael Merel; produtora do filme:
O2 Filmes; direção de cena: Ale Pellegrino; produtora de som: Tentáculo; aprovação do cliente: Meliza Pedroso, Ana Clara Rezende e Carina Tugumi.

proximidade

Assim como o anão de jardim do longa-metragem O Fabuloso Destino de Amélie
Poulain, um coelho de pelúcia manda mensagens (por dispositivos digitais em vez de
cartões-postais, como ocorre no filme) para um garotinho enquanto o menino espera
o pai chegar de viagem. O filme divulga a
aceitação do cartão ELO em 185 países.

ArtplAn
elo
Título: Pelúcia; produto: institucional; criação:
Marcos Abrucio e Bruno Salgueiro; produção do
filme: BossaNovaFilms; direção de cena: Gonzo;
produção de áudio: Punch; aprovação do cliente: Luis Cassio de Oliveira, Daniela Leão e Cinthia
Junqueira Kato.

Violência

Para comemorar os dez anos de existência da
Lei Maria da Penha, o Governo de Brasília veicula uma campanha estimulando a denúncia
contra os abusos cometidos por companheiros às mulheres. A campanha será veiculada
no Distrito Federal e contempla TV, rádio, jornal e mídia exterior.

Agnelo
Governo de Brasília
Título: Violência contra a mulher; produto: institucional; criação: Leonardo Bacellar, Amilton Gris,
Thiago Rezende e Ronald Andrade; direção de arte:
Ronald Andrade e Amilton Gris; redação: Leonardo
Bacellar e Thiago Rezende; produtora do filme: MB
Cine; aprovação do cliente: Thiara Zavaglia, Alane
Fernandes e Leonardo Garofallo.
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cabelo, cabeleira

TRESemmé lança a campanha #fuieuquefiz, criada pela
F.biz e alinhada com o conceito Resultado de salão em suas
mãos. A modelo e apresentadora Mariana Weickert (foto),
a humorista Thati Lopes, a blogueira Rayza Nicácio e as
atrizes Fiorella Mattheis, Dani Suzuki e Marjorie Estiano
são as estrelas dos novos vídeos da marca. Serão dois filmes e seis tutoriais veiculados no YouTube e no Facebook
de TRESemmé. A comunicação ainda contempla mídia em
diversos sites e fotos no Instagram do anunciante. No filme Leituras, com um minuto de duração, as celebridades
aparecem lendo a letra da música Ela só quer paz, de Projota. Cada uma se apresenta com um penteado diferente e
interpreta a canção à sua maneira.

F.biz
unilever
Título: Leituras; produto: TRESemmé; diretor de criação: Marcelo
Siqueira e Marcelo Torma; diretor de arte: Marcus Mesquita e Lucas Aquery; redator: Erich Moreira; produtora de filme: Prodigo
Filmes; direção de cena: Daniel Klajmic; produtora de áudio: Big
Foote; aprovação do cliente: Marina Fernie, Nathalie Honda, Veronica Magli e Rodolfo Muller.

exemplos

Gatorade aborda a inspiração dos atletas experientes
na vida dos iniciantes no novo filme da marca. Assinada
pela Lew’Lara\TBWA, a peça
mostra jovens imitando gestos de seus ídolos e encerra
com a mensagem: uma vida
de suor inspira.

lew'lArA\tbwA
amBev
Título: Gestos; produto: Gatorade; criação filme: André Pallú,
Fabio Santoro e Marcus Meirelles;
criação digital: Cainã Meneses,
Felipe Pimentel e Thiago Monteiro; produtora do filme: Barry
Company; direção de cena: Mariana Youssef e Fernando Nobre;
produtora de Som: Punch Áudio;
aprovação do cliente: Felipe
Ghiotto, José Freitas, Rodolfo
Carvalho e Jorge Natteri.

QUEM FEZ? QUEM FAZ?
O MERCADO PRECISA SABER!

Estão Abertas as inscrições ao Prêmio Colunistas São Paulo 2016!
Não perca tempo! Faça a inscrição da sua agência!
INSCRIÇÕES

VITOR SOUZA - VITORSZ@GMAIL.COM - CELULAR: 98150-8474
NANNY LIMA - NANNY@EDITORAREFERENCIA.COM.BR - TEL.: (11) 2065-0753

Acesse: www.colunistas.com
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marcas

Há 17 anos à frente da comunicação mercadológica da Tigre, a Talent Marcel manteve estilo ousado e de grande apelo popular

Tigre propõe a construção
de um mundo melhor
Empresa celebra 75 anos de atividades com campanha
da Talent Marcel, que administra a conta desde 1999
Paulo Macedo

A

revista Exame elencou a
Tigre, com base em pesquisa coordenada pela consultoria McKinsey, entre as
empresas que integram a nova imagem do capitalismo
brasileiro. Ela é liderada pelo
executivo Felipe Hansen, presidente do conselho de administração e descendente do
fundador, João Hansen Junior.
Fabricante de tubos, conexões
e acessórios para a construção
civil, a Tigre está celebrando
75 anos de atividades. Um dos
projetos para destacar a data
é o livro Construindo o futuro,
um trabalho de pesquisa do
romancista Ignácio de Loyola
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Brandão que inclui a gestão de
Rosane Maria Fausto Hansen,
que assumiu o comando do
negócio após a morte do marido Cau, filho do fundador.
A campanha Construindo
um mundo melhor enfatiza a
data. O flight de dois filmes
institucionais, que detalham
a trajetória iniciada em 1941,
teve início no Canal Discovery no último dia 1º. O projeto ainda inclui oito “pílulas”, que tratam de problemas
diversos numa residência,
como infiltração e mofo, fuga
de energia, mau cheiro no banheiro, cuidado com esgoto,
gás, água quente, poluição sonora e dengue.
O aniversário também con-

templa o lançamento do aplicativo Para toda a obra, com
tutoriais de profissionais da
região do interessado e dicas
de faça você mesmo. A nova
versão de portal tem como
propósito materializar o slogan Uma só Tigre. Ou seja,
integrar arquitetos, engenheiros, compradores e profissionais de obras.
“Pela primeira vez, as pessoas encontrarão os negócios
e soluções Tigre organizados
em uma única plataforma, de
maneira integrada e rapidamente acessível, para todos
os públicos”, explica Thomas
Karsch, gerente de marketing corporativo do grupo.
Ele acrescenta: “Conectamos

“ConeCtamos
Clientes aos
melhores
profissionais.
esta é uma
iniCiativa que
vai Contribuir
para o
desenvolvimento
de todos os
envolvidos Com
uma obra, seja
ela reforma
ou uma nova
Construção”

clientes aos melhores profissionais. Esta é uma iniciativa
sem fins lucrativos da marca
líder de mercado que vai contribuir para o desenvolvimento de todos os envolvidos com
uma obra, seja ela reforma ou
uma nova construção”.
O sucesso é creditado ao binômio seriedade e responsabilidade nos processos gerenciais.
“Isso está refletido na maneira
ética, transparente e responsável com que olhamos cada um
dos nossos públicos e com que
tratamos as pessoas, em todas
as operações desenvolvidas,
em todas as etapas do processo,
com todos os parceiros envolvidos”, destaca Felipe Hansen,
que entregou a parte executiva

sob a responsabilidade Otto von
Sothen, que acrescenta: “São
75 anos de liderança, construídos de maneira muito sólida.
A Tigre é assim, uma empresa
familiar que está cada vez mais
forte, mais humana e mais profissional, concebida a partir da
mente visionária e empreendedora do fundador”.
Cliente da Talent Marcel há
17 anos, a Tigre é inovadora
também na sua comunicação.
Fabricante de produtos que
poderiam ser tratados como
commodities, buscou uma
linguagem ousada para estabelecer conexão com seus
consumidores.
E suas campanhas conversam tanto com o trade quanto

com o cliente final. Desde os
anos 1970 que o seu comportamento nos canais de mídia não
reflete um posicionamento de
briefing. A personagem Joana
D’Água fez sucesso nessa época, assim como Ted Tigre. Foi
a primeira marca do segmento
a veicular campanhas na televisão. O personagem Zeca Diabo, vivido por Lima Duarte na
novela O bem-amado, da Rede
Globo, emprestou sua popularidade à marca. Fuja do mico fez
história. “Quem usa Tigre é autoridade no assunto”, transferiu para os usuários uma espécie de empoderamento sobre a
marca. Se não for Tigre, melhor
não é outra ação hilária que
ambienta o seu projeto merca-

dológico. É Tigre pra toda obra
é outro slogan que gruda logo
após sua exibição.
E a Tigre não liga para os
movimentos da concorrência.
Quando chegou ao mercado,
a DM9DDB fez um comercial
para a Amanco que tinha um
tigre no elenco e com um texto
provocativo: É fácil para um tigre chamar todo mundo de mico
quando não se tem um concorrente à altura. Poderia ter reagido, mas sua postura foi de
líder do mercado, como sugere
os manuais de marketing. Com
faturamento anual superior a
R$ 3 bilhões, a Tigre é uma multinacional brasileira com 10 fábricas no Brasil e 14 no mercado
externo.
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Dona Benta investe R$ 30 milhões
para reforçar presença no segmento
Confeiteiro Buddy Valastro é contratado para endossar a farinha de
trigo do grupo J.Macêdo, ingrediente básico na produção de bolos
Lucíola Okamoto/Divulgação

A executiva Bárbara Miranda, na poltrona bege, observa Buddy Valastro, que participou, via satélite, do projeto de lançamento das novas embalagens de Dona Benta

Paulo Macedo

C

om uma ideia na cabeça e
uma batedeira na bancada, Buddy Valastro se tornou
confeiteiro de reputação global. Seu programa de televisão
Cake boss, exibido na rede TNS,
foi exibido no Brasil pelas Record como Batalha dos confeiteiros. Fabricante do produto
essencial para assar bolos e docinhos, a J.Macêdo trouxe o astro para endossar o lançamento
de uma nova linha de produtos
e apresentar as novas embalagens de Dona Benta assinadas
pela Narita Design.
O contrato de Valastro tem
duração de quatro anos. Ele participou da apresentação no último dia 2, através de conference
call, com formadores de opinião
reunidos pela diretora comercial
Bárbara Miranda. O investimen-
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“RefoRçando sua
essência, dona
Benta lança um
conjunto de
iniciativas de
inovação que
passam pela
Renovação de
design da maRca
em todo seu
poRtfólio de
pRodutos”

to direcionado para o projeto
é de R$ 30 milhões. O valor remunera Valastro, o lançamento
da linha Delícias Dona Benta e
a repaginação da linha Chocolatíssimo, rebatizada de Receitas
Especiais.
“Dona Benta é a marca número um do país e, por isso,
sua grande relevância junto ao
trade. Recentemente, foi eleita, por pesquisa Datafolha, a
farinha preferida dos consumidores e dos chefs mais renomados de São Paulo. Além disso, a
J.Macêdo tem uma relação muito próxima com as principais
redes varejistas - são mais de
150 mil pontos de vendas atendidos diretamente ou por meio
da rede de mais de 50 distribuidores parceiros da empresa em
todo o Brasil. Como número 1
dos principais segmentos em
que atua, a J.Macêdo tem como

missão liderar os movimentos
de inovação e desenvolvimento
das categorias. Reforçando sua
essência, a Dona Benta acaba
de lançar um conjunto de iniciativas de inovação que passam pela renovação de design
da marca em todo seu portfólio
de produtos”, explica Bárbara.
O processo de reposicionamento e o novo design da linhas
Dona Benta foram desenvolvidos em parceria pelo marketing
da J.Macêdo, a agência Santa
Clara e a Narita Design. “Desde
sua criação, a marca conquistou
o coração das consumidoras e
tem no seu DNA, inovação: foi
a primeira marca a lançar a farinha em embalagem plástica e
transparente; pioneira na adição de fermento; e percursora
no sabores e quitutes da cultura
brasileira, como a mistura para
Bolinho de Chuva”, finaliza.

marcas

Nike moderniza comunicação visual

Divulgação

Agência Memo desenvolve concepção
criativa das 30 lojas próprias da
multinacional esportiva no Brasil

a nova comunicação nos PDVs da
marca espalhados pelo país. Estamos com nossa adrenalina a mil e
muito felizes com o resultado”.
A Memo foi premiada no Popai
Brasil no último dia 3 com três troféus: dois de ouro, um com a execução da vitrine de Nike Vomero e
outro com o material de PDV desenvolvido Nike LunarEpic. A prata foi
pela realização do projeto Nike Air
Max Day.
O relacionamento da agência com
os projetos de store planning da Nike
não é recente. Em 2012, por exemplo,
criou a ação Feito por você para fortalecer a imagem de marca. A Memo
teve participação decisiva na concepção da ação Natureza Amplificada
para a linha de calçados de corrida da
marca. A agência já realizou trabalhos para a Häagen-Dazs. Kitchenad,
L’occitane au Brésil e Nextel.
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Data: 17/08/2016
Horário: 19h00
Local: Centro Universitário Fecap
Avenida Liberdade, 532 – Liberdade – SP.

Paula Ramos, sócia da Memo, cria a concepção estética da Nike nos PDVs

Adesão:
Associados da APP e
alunos da FECAP: Gratuito
Não associados: 140,00

A:

s 30 lojas próprias da Nike no
Brasil, incluindo a Nike Factory
Stores e Nike Ipanema, primeira loja
de experiência na América Latina da
marca, estão com uma nova comunicação visual.
Toda a concepção criativa, desenvolvida pela Agência Memo,
está alinhada ao conceito global
#VemJunto, que tem como proposta amplificar a prática esportiva
Brasil.
“Contempla as principais categorias da marca para a Rio-2016, Running e Women’s Training’, explica
Paula Ramos, sócia e gestora da
conta Nike na Memo. Ela acrescenta: “Tem sido um superdesafio realizar esse grande movimento para a
Nike em tempo recorde, num momento em que o Brasil está sob os
olhos do mundo. Em 12 horas, implementaremos simultaneamente
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99Táxis amplia oferta de serviços e
estabelece concorrência com o Uber
Empresa lança aplicativo que vai contar com carros de placa cinza
e oferecer tarifas mais baratas assim como o Easy Go, da Easy Taxi
Divulgação

BÁRBARA BARBOSA

A

99Taxis atuará também com
carros de placa cinza, ou seja,
veículos particulares e sem alvará de táxi. O novo serviço é chamado de 99Pop e passa a valer a
partir do dia 31, inicialmente em
São Paulo, com mil veículos nas
ruas. Até lá, a empresa fará a seleção dos motoristas.
A exemplo da Easy Taxi, que
recentemente lançou o serviço
EasyGo, a 99 passa a concorrer
com empresas como Uber e Cabify e a se encaixar no sistema de
transporte individual privado,
liberado este ano pela Prefeitura
de São Paulo. Com isso, a 99 também oferece a seu público uma
opção de transporte mais econômica - justamente o que fez a
fama das concorrentes.
De acordo com Pedro Somma,
diretor de Operações da 99Taxi,

Serviço 99Pop, da 99Taxis, estará nas ruas de São Paulo a partir do dia 31

a ideia é aumentar a oferta do
99Pop em São Paulo e expandir o
serviço para outros locais, como
Porto Alegre, Goiânia e Distrito
Federal, onde as negociações estão avançadas, mas dependem
de regulamentações. “A nossa
prioridade é que seja um sistema

sustentável para o motorista e
um preço bom para os passageiros”, disse Somma.
A 99 oferece três serviços no
mesmo app: o táxi convencional;
o 99Top, que reúne veículos pretos e de luxo, com tarifas maiores; e o Pop. A chegada do serviço

foi comunicada aos taxistas cadastrados na base da 99 – aproximadamente 30 mil na capital
paulista – na última semana. Para
o público, ainda não há nenhuma
campanha publicitária em andamento. A agência da 99 é a Africa
Zero.
No início do ano, o Uber afirmou que tinha meta de adicionar
50 mil novos motoristas no Brasil. A Cabify, por sua vez, começou a operar na capital paulista
em maio, com uma estimativa de
7 mil motoristas. A indiana WillGo foi outra empresa do gênero
que chegou a São Paulo.
Depois de lutarem contra esses serviços, os taxistas de São
Paulo resolveram baixar a tarifa,
oferecendo 30% de desconto.
Atualmente, a capital tem mais
de 36 mil taxistas cadastrados e
estima-se que a queda no faturamento da base seja de 50%.

Colégio Bandeirantes mostra
diferentes “usos” do conhecimento
Campanha da Africa Zero para instituição de ensino traz a forma
como a matemática é utilizada por engenheiros e astros de rock

Q

uem nunca se questionou
para que aprender matemática se a área de trabalho
pretendida era humanas, por
exemplo? A campanha que a
Africa Zero criou para o Colégio
Bandeirantes aborda o tema,
mostrando a importância do
conhecimento e da formação
cidadã independentemente da
carreira que o estudante escolherá para seguir.
Com o conceito Conteúdo se
transforma no que você quiser,
o filme Matemática destaca a
necessidade de a escola promover uma educação antenada
com a atualidade, assim como
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se propõe o anunciante. Entre
as mudanças no colégio estão
o fim da divisão dos alunos de
acordo com o desempenho e do
currículo baseado por áreas e a
adoção de uma metodologia de
ensino mais integrada.
A peça, que compara o uso
do aprendizado usado por engenheiros e astros de rock, tem
produção de imagem da Nitroglicerina.TV, com direção de
cena de Lucas Ribeiro. A Jukebox assina a produção de áudio.
A criação é de Fabio Has, Rafael
Barreiros e Victor Castelo, com
direção de criação de Aaron
Sutton e Marcelo Prista.

Divulgação

O filme Matemática mostra o que um engenheiro pode fazer com o conhecimento

CPTM - Linha Esmeralda

Influenciadores
urbanos:
seu caminho é
nosso mundo.
Todos os dias, 13 milhões de pessoas* que trabalham, estudam, se movimentam e se divertem nas grandes cidades passam
em frente de nossa plataforma. Uma excelente oportunidade para as marcas se conectarem com eficiência com o público que é o
maior reverberador de ideias e tendências da cidade. Planeje pelo comportamento do seu consumidor, pela localização, pelo
momento do dia e pelo melhor formato, com a empresa que está mudando o cenário da mídia out of home no Brasil.
Este é o poder da Eletromidia, a maior e mais completa plataforma de mídia urbana do out of home.

Nas Ruas

No Transporte

Nos Ambientes de Consumo

15 mercados, entre eles, Grande São
Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Porto
Alegre: Painéis de LED Outdoor
Rio de Janeiro: MUB Digital no VLT Carioca

São Paulo: Metrô e CPTM
Rio de Janeiro: MetrôRio,
SuperVia e VLT Carioca
Salvador: Metrô Bahia

São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador,
Brasília e Porto Alegre: Shopping Centers
Mais de 40 mercados: Estabelecimentos
Comerciais

Fale com a gente: comercial@eletromidia.com.br
* Fonte: Via 4 - Concessionária Metrô Linha Amarela, MetrôRio, CCR Metrô Bahia, VLT Carioca (projeção), SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário, CPTM, Shopping Centers, Parceiros LED DOOH, rede de estabelecimentos comerciais.

Marcas

Monsanto fala com jovens
sobre o agronegócio
Empresa fez parceria com youtubers especialistas
no jogo Minecraft para mostrar processo de cultura
Divulgação

Basf usa
histórias
reais em
novo filme

Três agricultores
de diferentes
regiões estão
na campanha

CriStiane marSola

C

Desafio Fazenda Sustentável mostrava, no jogo, como produzir de forma sustentável e gerou mais de um milhão de visualizações

P

ara apresentar o agronegócio e as diversas inovações
do setor para um público mais
jovem, a Monsanto apostou em
uma combinação bem-vista
por esse público: youtubers e
games. A companhia de tecnologia agrícola convidou os
gamers Lugin e Wolff, que somam mais de quatro milhões
de seguidores no YouTube, para conduzirem o Desafio Fazenda Sustentável. A ação consiste
em incentivar os jogadores de
Minecraft, um dos jogos mais
populares do mundo, a produzirem alimentos em fazendas
mais sustentáveis e produtivas.
Realizado pela agência Espalhe MSLGroup, o desafio faz
com que os jogadores entrem
no universo de Minecraft e cultivem plantações de culturas
como milho, cenoura ou até
mesmo melancia, de acordo
com as regras que estão disponíveis no jogo, que faz referência às técnicas utilizadas na
vida real para tornar a agricultura mais sustentável. Assim,
os usuários que produzem alimentos nutritivos com menor

40 8 de agosto de 2016 - jornal propmark

“Queríamos
chamar a
atenção dos
jovens sobre
a importância
da agricultura
e sobre como
sustentabilidade
e produtividade
andam juntas”

uso de recursos, por exemplo,
ganham acesso a ferramentas
que melhoram a produtividade. A ideia é reforçar que a sustentabilidade é a única forma
de aumentar a oferta de comida
para as cidades.
Os youtubers Lugin e Wolff,
que são famosos por apresentarem conteúdos relacionados
ao universo de Minecraft, receberam o desafio de ampliar
a produção de comida dentro
do jogo em uma série de cinco
vídeos. Até aqui, o Desafio Fazenda Sustentável já alcançou
mais de cinco milhões de pessoas e gerou mais de um milhão
e meio de visualizações.
“Queríamos chamar a atenção dos jovens sobre a importância da agricultura e sobre
como a sustentabilidade e a
produtividade andam juntas.
Envolver-nos no universo no
qual já estão inseridos nos ajuda a levar informações importantes em linguagem acessível,
além de mostrar a importância
do setor”, explica Aline Hasse,
responsável pela comunicação
digital da Monsanto no Brasil.

om o objetivo de valorizar
o agricultor, a Basf lançou
uma nova fase da campanha
Agricultura, o maior trabalho
da Terra, no último dia 4. Quem
assina o trabalho é a agência
E21. Feita anualmente desde
2013 perto do Dia do Agricultor,
comemorado em 28 de julho,
neste ano a comunicação traz,
pela primeira vez, o depoimento de três agricultores reais:
André Cunha, da Fazenda Bela Época; Geraldo Azevedo, da
Sementes Condessa; e Pedro
Valente da Amaggi.
“A marca aparece no filme,
mas o grande protagonista é o
agricultor. Os três estão representando diversos cultivos e
regiões do Brasil, falando sobre
o que nos une: a paixão por produzir. Mais que uma profissão,
a agricultura é uma causa”, afirma Daniela Ferreroni, gerente
de comunicação, trade marketing e sustentabilidade da Basf.
A ideia de fazer uma comunicação que valorizasse
a agricultura surgiu em 2011,
no Brasil, quando foi lançada
uma campanha que abordava o
tema planeta faminto. A partir
de 2013, a campanha passou a
ser feita globalmente e adotou
o conceito atual. “São temáticas diferentes a temática a cada
ano. Neste ano, queremos destacar a união do campo e da ciência para uma agricultura sustentável”, fala Daniela.
A campanha contempla um
vídeo principal, com os três
protagonistas, e outros três
mostrando boas práticas. “É
uma campanha totalmente digital. Os filmes estarão nos canais de YouTube, Facebook e da
Basf”, explica a executiva.

Marcas

Moto G Play chega ao mercado
com conceito #focanomomento
Smartphone, que tem tela HD de cinco polegadas e tecnologia dual-chip,
conta com campanha de lançamento em redes sociais criada pela F.biz

M

oto G Play é o terceiro modelo da família Moto G, já
disponível nos canais de vendas, on e offline, em todo o país.
Não há uma campanha específica para comunicar o lançamento do produto, mas ele integra o
projeto #focanomomento, criado
pela agência F.biz. O equipamento permite a visualização
de cores mais nítidas e contrastantes na tela HD de cinco polegadas. Outro recurso é o Melhor
Foto: a câmera registra fotos
antes e depois do toque na tela
e identifica se há pouca nitidez
ou olhos fechados
O smartphone, com 16 gigabytes de memória interna e
opção de armazenar até 128 gigabytes adicionais com um car-

Divulgação

Nova linha Moto G, o Play
permite selfies com nitidez e
identificação se
a foto está sem nitidez
e os olhos fechados

tão de memória micro SD, vem
com a tecnologia dual-chip inteligente, que simplifica a utilização de dois chips no mesmo
smartphone, para chamadas de
voz, conexão de dados e envio
de SMS. Esse recurso seleciona
automaticamente um chip com
base na operadora do contato e
também aprende, por assim dizer, o padrão de utilização, para
sugerir o melhor chip para fazer
chamadas.
O aparelho tem autonomia
de energia para um dia inteiro,
porém vem com um carregador
que garante a recarga em apenas alguns minutos. Além disso,
como atesta o fabricante, o Moto
G Play também possui proteção
contra respingos de água.
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Marcas & Produtos
Neusa Spaulucci* nspaulucci@propmark.com.br

artesanal
Linha de cervejas premium do grupo Brasil
Kirin, a Eisenbahn está completando 14 anos
de mercado, ela que é um dos símbolos da
produção artesanal no mercado brasileiro.
Fundada em 2002 na cidade de Blumenau,
Santa Catarina, reforça laços com as suas
origens alemãs. A Eisenbahn possui 15
rótulos em seu portfólio e sua fórmula segue
os preceitos da Lei da Pureza Alemã, que
comemora 500 anos em 2016.

áudio
O novo modo de consumir música em tablets
e smartphones exige headphones capazes
de reproduzir som com qualidade para
atender ao padrão de exigência dos
consumidores. Além do áudio, a
Sony oferece nos modelos da linha
MDR. “conforto, estilo e design”. O
fabricante enfatiza que os gadgets
possuem tecnologias como Beat
Response Control e ExtraBass,
que reforçam os tons graves.

sobremesa
A Kopenhagen amplia a
família de sobremesas da linha
Kopinhos. Os novos sabores
são banana flambada, suflê de
chocolate e strudel de maçã.
A edição é limitada e ficará
disponível nas lojas e cafeterias
da marca, fundada em 1928,
até dezembro. A versão caixa
tem 144 gramas e a individual,
16 gramas. A empresa é pioneira
na produção de chocolates finos
no Brasil e produz clássicos
como Nhá Benta e Língua
de Gato.

*Paulo Macedo (interino) paulo@propmark.com.br
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premium
A Alcatel está lançando o smartphone
Idol4, que oferece como principal
feature o VR in the box, um óculos de
realidade virtual. O modelo premium
tem a tecla de acesso “Boom Key”,
que pode ser configurada para buscas
automáticas de inúmeros comandos
do aparelho ou até mesmo gerar novas
funções dentro de diversos aplicativos.
O preço sugerido é de R$ 1.699.

prÉ-paGo
Uma joint venture que une a Visa, a BBP (Brasil PréPagos) e a RioCard materializou o cartão multidisplinar
RioCard Duo, que permite utilização em todos os
meios de transporte do Rio de Janeiro, como ônibus,
VLT, trens e metrô, por exemplo, Na função pré-pago
Visa permite pagamentos no comércio físico e online.

agênCias
FCB renova sua divisão de
planejamento estratégico
Pioneira do e-commerce no Brasil e com passagem pela Africa, a
executiva Marcia Neri foi a escolhida para dar novo tom à divisão
Divulgação

Vinícius noVaes

A

FCB Brasil vai ter, a partir do próximo dia 15, uma
nova executiva no comando da
sua divisão de planejamento. A
escolhida foi Marcia Neri, que
terá status de vice-presidente
no organograma gerencial da
agência, que integra a holding
norte-americana Interpublic.
Ela vai substituir Raphael
Barreto, que ocupou o cargo nos
últimos quatro anos e se desligou da empresa há cerca de um
mês. “Estou muito feliz e muito
entusiasmada com esse novo
desafio. Vai ser um grande privilégio voltar a trabalhar com
grandes profissionais”, enfatiza.
Formada em comunicação
social pela ESPM, Marcia tem
mais de 20 anos de carreira.
Ela foi uma das pioneiras na
implantação do e-commerce
no mercado brasileiro. Além
disso, Marcia foi a responsável
pelo desenvolvimento da área
de marketing do Submarino, a
primeira operação do gênero
no país, em que trabalhou por
mais de seis anos, desde o lançamento da marca até a formalização do seu IPO, em 2005.
O seu primeiro trabalho em
uma agência de publicidade foi
realizado na Africa, onde esteve por uma década. Na marca
do grupo ABC, Marcia começou
como gerente de planejamento
e chegou ao cargo de diretora-geral da área.
Nesse período, a profissional
teve a oportunidade de participar do lançamento da cerveja
Budweiser e atender a clientes como Brahma, Mitsubishi,
Suzuki, P&G, Bimbo, Walmart.
com, Seara, Redecard, Google e
portal UOL.
Em 2012, a profissional passou pela expêriencia de empreender, atuando como gestora
de marketing e sócia do site de
vendas Coquelux. Ela destaca
o momento dessa nova etapa
da sua carreira. “É um desafio

Marcia Neri, nova VP de Planejamento da FCB: profissional foi uma das responsáveis pela implantação do e-commerce no Brasil

“As mArcAs
precisAm se
conectAr com os
consumidores de
umA formA AindA
mAis verdAdeirA;
precisAmos
mostrAr que
estAmos Ao lAdo
deles”

muito grande chegar em uma
agência que se reposicionou
tão bem no mercado nestes últimos três anos. Também será
um imenso prazer atuar com a
Joanna Monteiro”, justifica.
Pedro Cruz, COO da FCB Brasil, disse que Marcia é uma das
profissionais “mais completas”
da disciplina de planejamento
estratégico do mercado. “Ela
transita na agência e nos clientes com relevância única, lidera
as equipes com generosidade e
visão, que são frutos da maturidade que construiu”, diz. “Seu
trabalho é profundo e estruturado, matéria-prima fundamental
para um output criativo de alta
relevância estratégica”, completa Cruz.
Consumidor
Marcia Neri destaca que a
área de planejamento tem sido,
cada vez mais recorrente para
a comunicação como um todo.
Na verdade, tornou-se fundamental para gerar insights ca-

pazes de impulsionar os processos criativos. “A disciplina
vem ganhando cada vez mais
relevância, porque a gente precisa conhecer os consumidores
para poder conectá-los com as
marcas”, garante.
Ainda de acordo com a executiva, houve uma mudança no
comportamento dos consumidores. “Esses novos consumidores têm nos dados inúmeras
opções”, diz. “E esse novo consumidor também está mais exigente do que o consumidor de
antigamente e também muito
menos fiel a uma marca na hora
de comprar”, enfatiza.
E, para tentar solucionar esse
“problema”, Marcia aposta em
um trabalho profundo e estruturado na prospecção de informações mercadológicas. “As
marcas precisam se conectar
com os consumidores de uma
forma ainda mais verdadeira;
precisamos mostrar que estamos ao lado desse consumidor”, ela conclui.
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agências

cheil planeja campanha
para mudar imagem

almapBBDO
contrata reforço
para área de
atendimento

Empresa faz reforço criativo e tenta se descolar
da ideia de que atende apenas a Samsung

Maysa Oliveira
vai coordenar
Bayer, Bradesco
Seguros e HP

Divulgação

KELLY DORES

A

Cheil Brasil quer se descolar da imagem de que é
agência de um único cliente, no
caso, a Samsung. A empresa,
que pertence ao Grupo Samsung, planeja lançar, até o fim
do semestre, uma campanha
institucional para o trade com
o objetivo de mostrar sua oferta de serviços e, consequentemente, conquistar novos negócios. “Apesar de a gente trabalhar muito para a Samsung,
queremos contar que podemos
atender outras marcas, outros
clientes”, afirma Evandro Guimarães, diretor-geral de operações. Além da Samsung, atualmente a agência atende dois
clientes menores: a marca de
sorvetes Melona e a empresa de
pneus coreana Hankook.
Guimarães afirma que hoje
a agência está com uma situação bem confortável, tanto em
termos de equipe (em torno de
100 pessoas) como financeiramente, o que dá a segurança de
alçar novos voos. A previsão é
fechar este ano com crescimento de 25% a 30% em relação
a 2015. O executivo chegou à
Cheil há três anos para promover uma reestruturação interna
e desenvolver a parte de mídia,
entre outras áreas, culminando
com a contratação, no ano passado, de Sergio Alves (ex-Isobar
Londres) como diretor-executivo de criação. O reforço na
criação, porém, não parou por
aí. Na semana passada, a Cheil
anunciou a contratação de nada
menos do que sete criativos.
“Estamos na contramão do
mercado. Enquanto muita gente está demitindo, nós estamos
contratando”, destacou Alves.
“Neste último ano, estamos
tendo uma entrega criativa
muito mais efetiva e agora estamos prontos para dar esse segundo passo, de expandir para
o mercado”, reforça Guimarães.
O executivo conta que uma
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Divulgação

Evandro
Guimarães:
“estamos
prontos para
expandir”

Maysa está de volta à AlmapBBDO

A
opção para fortalecer a operação local foi crescer dentro da
própria Samsung. “Nosso grande foco de trabalho nos últimos
três anos foi reconquistar espaço dentro da Samsung, o que
já conseguimos. Desde 2011,
quando a Cheil iniciou toda a
parte de compra de mídia, houve alguns percalços. Teve uma
equipe iniciando na operação
local que não teve um trabalho de desenvolvimento muito
adequado, mas agora já recuperamos esse espaço”.
Além da verba de publicidade da marca de eletroeletrônicos, que divide no Brasil com
a Leo Burnett Tailor Made, a
Cheil também presta serviços
de BTL, retail, inteligência de
shopper marketing e digital. A
agência é responsável por praticamente todas as promoções
e ativações da empresa coreana no mercado, como as realizadas durante as Olimpíadas.
Globalmente, a Cheil também
trabalha para grandes marcas

além da Samsung, mas que não
necessariamente são contas alinhadas, como Coca-Cola e GM.
Guimarães ressalta que o escritório brasileiro está tendo mais
oportunidades de participar de
concorrências globais.
Um dos trabalhos mais recentes da Cheil no mercado
brasileiro é a campanha Liberou, tocou, pagou, que divulga o
Samsung Pay, sistema que permite aos usuários realizarem
pagamentos utilizando smartphone. “A gente consegue ser
uma agência integrada porque
não faz só o lançamento do serviço, mas também toda parte
offline, BTL, toda a campanha é
nossa. Cada vez mais os briefings estão chegando para a gente
fazer o todo, apesar de disputar
uma parte com a Leo Burnett e
a Isobar”, disse Alves.
A Cheil Worldwide é a maior
agência de publicidade da Coreia do Sul e ocupa o 15º lugar
no ranking global de agências.
Ela foi fundada em 1973.

publicitária Maysa Oliveira
está de volta à equipe de
atendimento da AlmapBBDO
após um intervalo de aproximadamente oito anos. Ela, que
atuara na marca do Omnicomm
entre 2006 e 2008, vai ocupar a
posição de diretora de grupo de
contas na agência liderada por
Luis Sanchez, Cíntia Gonçalves
e Rodrigo Andrade.
Maysa vai cuidar das contas
do Grupo Bradesco Seguros, da
multinacional alemã Bayer e da
HP. Para assumir o compromisso, a executiva encerra a sua
parte na direção e sociedade
da produtora de conteúdo digital The Goodfellas, negócio em
que esteve completamente dedicada nos últimos dois anos.
Antes de integrar o The Goodfellas, que ostenta três Leões
no Festival de Cannes, Maysa teve duas passagens pela
DM9BDDB, como diretora de
atendimento e negócios; pela
G2, como diretora de planejamento; e pela W/Brasil, como
diretora de grupo de contas. Ela
também passou uma temporada em Londres, na Inglaterra,
atuando como consultora na
área de planejamento.

Marca
A
Marca A

Marca
Marca BB

Marca
MarcaCC

Liçcão de um surfista
para você, empresário:
Você pode nunca ter surfado na vida.
Mas mesmo que seja o maior “prego”,
com uma coisa você vai concordar:
só pega onda quem fica lá no mar, tentando,
esperando, remando. Se ficar sentado
na praia, prancha espetada na areia, você
vai estar completamente fora do jogo.
Na crise é mais ou menos assim. Se o mar está
sem onda, fraco, ficar parado não vai resolver
nada – isso só garante que você, realmente,
não vai conseguir surfar.
Se você quer aumentar a sua chance de vencer

Vai surfar
ou vai ficar
sentadinho
na areia?

a crise, continue remando. Espere a melhor
onda, não desperdice energia – mas não pare
de tentar. Não saia da água, meu chapa.
A história – especialmente a brasileira –
está cheia de exemplos de crise. E também
está cheia de exemplos de empresas que

Marca
Marca
estagnada
estagnada

continuaram investindo e anunciando.
E tiveram sua posição reforçada, até porque
seus concorrentes diretos desistiram de tentar.
Fique esperto. Se outras empresas estão
paradas na areia, aproveite. As melhores
ondas ficaram todas para você.
Veja os cases de quem não temeu a crise em:
www.facebook.com/abapnacional

Anuncie.
E deixe a crise para os outros.
uma iniciativa

mídia
Globo investe em tecnologia para
fazer cobertura histórica dos Jogos
Emissora montou o Estúdio Olímpico, espaço tecnológico que abriga
sua equipe de jornalismo e tem unidade móvel com infraestrutura 4K
Divulgação

CLAUDIA PENTEADO

U

m total de 160 horas no ar,
mais de 100 horas de transmissões ao vivo, um time com
mais de dois mil profissionais
acompanhando os 400 atletas
da brasileiros e ídolos internacionais até o dia 21 de agosto. Para ajudar a contar essas
histórias, a emissora formou
seu Time de Ouro, reunindo
alguns dos mais importantes
ídolos do esporte brasileiro:
Guga, Hortência, Giba, Gustavo Borges, Daiane dos Santos,
Flavio Canto, Maurren Maggi,
Tande, Emanuel, Fabi, Shelda
e Lars Grael, ex-atletas que somam 20 medalhas olímpicas e
dezenas de títulos mundiais e
comentam as competições junto com outros 28 analistas, incluindo Ronaldo, Casagrande,
Junior, Caio Ribeiro e Juninho
Pernambucano, e de outros esportes, como o Tiago Splitter
(basquete).
A Globo montou no Parque
o Estúdio Olímpico, um espaço
tecnológico, interativo e localização estratégica que permite
visão de todas as arenas. Com
área de 500 metros quadrados,
o espaço serve de central para
transmissões, local para receber convidados e base de todos
os telejornais de rede, do Bom
Dia Brasil ao Jornal da Globo.
A transmissão dos Jogos
contará com a primeira unidade móvel 4K com interconectividade IP do mundo, na sua
produção dos jogos de vôlei,
no Maracanãzinho. A novidade
é uma parceria com a Sony e a
Imagine e visa garantir a melhor qualidade de imagem nas
transmissões. A UM está preparada tanto para a tecnologia
4K quanto para as tecnologias
futuras. Até o dia 21 de agosto,
no Museu do Amanhã, visitantes poderão assistir a transmissões de diversas provas em
8K, como basquete, natação,
atletismo e judô. A tecnologia
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Rede Globo montou estúdio no Parque Olímpico com tecnologia de ponta e plano de realizar a maior cobertura da sua história

oferece imagens em altíssima
resolução – 16 vezes superior ao
HD – proporcionando um grande nível de realismo. O padrão é
o mais avançado em qualidade
de imagem perceptível ao olho
humano. O 8K, ou ultra-alta definição (UHD), é considerado a
tecnologia do futuro da TV. As
exibições são conduzidas pela
Globo em parceria com a emissora japonesa NHK e trata-se
da primeira transmissão terrestre ao vivo em 8K no país. A
experiência é parte da exposição Experiência do Amanhã - A
evolução da Televisão no Brasil,
que conta a história da TV, a sua
origem, a evolução e o que vem
por aí.
O público pode acessar pela
plataforma de video on demand Globo Play e pelo globoesporte.com o canal Play nos
Jogos. O canal é exclusivamente

dedicado à Olimpíada, com 24
horas de programação e acesso gratuito e aberto para todo
o Brasil. O conteúdo é complementar ao que vai ao ar na TV
aberta, com a transmissão de
competições exibidas com exclusividade nas plataformas
digitais, flashes dos melhores
momentos do dia e, ainda, o
programa Balada Olímpica, que
é apresentado por Carol Barcellos e Flávio Canto. A cada
dia, o público ainda pode conferir o melhor do evento em
4K, através de TVs conectadas,
no Globo Play. E um compacto
da cerimônia de abertura está
disponibilizado na plataforma,
com a inovadora tecnologia 4K
HDR.
Além do canal exclusivo
dedicado à Olimpíada, o Globo Play disponibiliza, de forma inédita, o simulcasting dos

principais eventos esportivos
da TV aberta para todo o Brasil.
A Olimpíada também levou a
Globo a oferecer conteúdo exclusivo de sua cobertura esportiva pela primeira vez em uma
rede social. No caso, o Snapchat, que tem intervenções
especiais na seção Histórias ao
vivo, recebendo fotos e vídeos
de snapchatters nos eventos
e pequenos trechos das transmissões da Globo.
“Estamos
entusiasmados
por firmar a parceria com a Globo e permitir que nossa comunidade experimente o maior
evento global esportivo como
nunca fez antes”, afirma Bem
Schwerin, diretor do Snapchat.
“A parceria reforça o movimento que a Globo vem fazendo de
estar cada vez mais próxima do
seu público,”, acrescenta Erik
Brêtas, diretor da emissora.

mídiA

Adstream
espera
crescimento
para 2016

Alê Oliveira

Empresa é
especializada em
distribuição de
conteúdo publicitário
Vinícius noVaes

D

obrar. Esse é um verbo que a Adstream sabe conjugar de cor, muito
embora a atual situação da economia
brasileira não seja das mais favoráveis. A
empresa, especializada em distribuição
de conteúdo publicitário, criada em 2001
na Austrália, que desembarcou no Brasil
em 2012, tem a expectativa de dobrar as
entregas de vídeos para os veículos de
comunicação – passando de 16 mil para
32 mil.
A Adstream nasceu com o objetivo de
otimizar o trabalho dos profissionais de
publicidade, conectando os anunciantes
por meio da plataforma batizada de Adbank. Com a tecnologia desenvolvida, a
empresa consegue integrar agências, produtoras, anunciantes e veículos de comunicação.
Outro objetivo da empresa passa pela
economia – seja no processo de fluxo de
trabalho, no armazenamento e no manuseio dos materiais ou, até mesmo, na própria distribuição de mídia para os veículos de comunicação.
O conteúdo publicitário é gerenciado
por meio de aplicativos e de interfaces de
usuário que criam as conexões entre pessoas, sistemas e destinos.
AmBev, BR Foods, JBS, Itaú e Vivo, entre outras empresas, foram as primeiras
na adesão à tecnologia. “Em um ano de
operações no Brasil já tínhamos 79 anunciantes com contrato assinado”, lembra
Celso Vergeiro, CEO da Adstream.
De todo o trabalho feito pela Adstream,
90% é voltado para o mundo da publicidade. O otimismo da empresa tem um
motivo. “Nós não tivemos crise”, garante
o executivo.
E o motivo para isso, de acordo com o
próprio Vergeiro, gira em torno da economia que a Adstream traz para os clientes.
“Enquanto o mercado está vendo uma redução, por exemplo, na compra de mídia,
o cliente está vindo para a gente por conta
da economia”, revela. “Nós estamos trazendo uma economia em escala para o
cliente”, complementa.

Celso Vergeiro, CEO da Adstream: entrega de vídeos para veículos de comunicação passou de 16 mil para 32 mil
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O PODER DA ESTRATÉGIA
PARA SUPERAR DESAFIOS
GRANDES IDEIAS ENFRENTAM A CRISE UNINDO MARCAS E CONSUMIDORES

7° FÓRUM DE MARKETING EMPRESARIAL
Uma iniciativa do LIDE, que reúne as principais lideranças empresariais, anunciantes,
agências de publicidade e veículos de comunicação do Brasil para um vibrante
encontro sobre as soluções de marketing para superar a crise econômica no País.

2 A 4 DE SETEMBRO
HOTEL SOFITEL JEQUITIMAR
GUARUJÁ-SP
www.forumktempresarial.com.br
LIDE. Quem é líder, participa.

Mídia Partners:

Fornecedores Oficiais:

STORYTELLER
Deputados: rua
Morreu em 1658, não se sabe direito
se de malária ou envenenado,
pois à época não havia tecnologia
confiável para as autópsias
LuLa Vieira

“S

enhores senadores, senhores deputados. Está mais do que na hora de eu
dar um fim à sua permanência neste lugar,
o qual vocês desonram com seu desrespeito pela virtude e maculam praticando todos os vícios. Vocês são um bando inimigo
do bom governo. Vocês são um bando de
miseráveis mercenários e, como Esaú, venderiam seus pais por uma gororoba e, como
Judas, trairiam seu Deus em troca de algumas moedas.
Ainda sobrou sequer uma virtude entre
vocês? Há algum vício que vocês não tenham? Vocês são tão religiosos quanto meu
cavalo. O ouro é seu Deus. Qual de vocês
ainda não foi subornado? Há alguém entre
vocês que tenha um mínimo de zelo pelo
país? Não foram vocês que macularam este
lugar e o transformaram num covil de ladrões por suas práticas iníquas?
Vocês se tornaram odiosos para a Nação.
Vocês foram colocados aqui pelo povo e se
tornaram a maior razão para desgostos.
Seu país apelou para mim para limpar neste estábulo de Águias, colocando um ponto-final em seus procedimentos iníquos e,
com a ajuda de Deus e a força que Ele me
deu, é isso que vou fazer.
Eu lhes ordeno que saiam imediatamente deste lugar. Saiam! Se apressem! Seus
venais, deem o fora. Tirem essas porcarias
cintilantes que vocês usam, saiam e fechem
as portas. Em nome de Deus! Retirem-se”

Esse discurso, que parece inventado agora por mim, destinado aos frequentadores
de uma determinada casa de leis neste país
e nesta época, não tem uma única palavra
de ficção. É o discurso de Oliver Cromwell,
nascido em quando dissolveu, no grito, a
Câmara dos Comuns do Império Britânico,
em 1653. Na verdade, ele se sentia falando
em nome do povo britânico, que já não suportava mais os falsos religiosos, os mercadores de leis, os demagogos populistas, os
corruptos de várias espécies que se acastelaram na Câmara e falavam em nome da Pátria e de Deus. O parlamento foi efetivamen-
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te dissolvido e Cromwell montou um Conselho chamado de Parlamento dos “Santos”,
constituído de oficiais militares e heróis da
pátria. A si mesmo reservou, modestamente, o título de Lorde Protetor Perpétuo da
Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda.
Declarou nessa ocasião não acreditar
que pudesse haver na Comunidade Britânica alguém mais temente a Deus e voltado
para os interesses do povo do que ele. Morreu em 1658, não se sabe direito se de malária ou envenenado, pois à época não havia
tecnologia confiável para as autópsias. Seu
filho o sucedeu, mas não tinha o mesmo
carisma e acabou deposto sete meses depois de eleito. O novo parlamento resolveu
restaurar a monarquia e Carlos II assumiu o
trono. Em 1660, por ordem do rei, o corpo
de Cromwell foi retirado da sepultura e enforcado. A cabeça ficou um dia em exposição, como parte das comemorações do 12º
aniversário da morte de Carlos I, até que
um guarda levou-a para casa. Em 1814 a cabeça foi vendida como objeto de decoração
e só em 1960 recebeu novamente um túmulo. Uma das iniciativas mais polêmicas de
Cromwell foi criar o Novo Modelo de Exército (New ModelArmy) que – ao contrário
dos antigos exércitos medievais – possuía
comitês para que todos os militares pudessem participar das decisões, inclusive os
soldados rasos. Fica fácil entender por que,
com a restauração do reinado, foi preciso
enforcá-lo outra vez.
**************************
O Instituto Moreira Sales edita a revista
Serrote (“Para abrir cabeças”), dirigida pelo brilhante Paulo Roberto Pires. Durante
a Flip fez circular um número especial dedicado a Ana Cristina Cesar, a homenageada deste ano. Foi na Serrote que eu li um
poema de Emily Dickinson, traduzido pela
Ana Cristina, que é tudo que eu queria, se
tivesse talento, ter escrito sobre o que é um
livro. “Não há fragata igual a um livro, que
daqui/Nos distancie./Nem Corcel que galope mais que um Verso/De poesia./ Não custa Pedágio ao pobre/Essa Travessia./Frugal
é o Carro que nos leva/Nesta Via”.

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

curtas
Fotos: Divulgação

A pedido do Instituto Helena Florisbal, a agência 440 volts Inteligência
em Comunicação, de Carlos Chiesa,
criou uma campanha para atrair doadores para o Abrigo Bezerra de Menezes.
A estratégia aproveita a Olimpíada do
Rio de Janeiro para comparar o esforço
e a dedicação dos atletas ao espírito de
colaboração dos doadores que contribuem para o trabalho de abrigar e cuidar de cerca de 600 idosos. O trabalho
também mostra que o Abrigo Bezerra
de Menezes está completando 75 anos
em 2016 e decidiu dar medalhas comemorativas do aniversário aos doadores.
A campanha conta com filme, spot para
rádio e material de mídia impressa.
A Associação Viva e Deixe Viver
apresenta, nesta terça-feira (9), um relatório com os principais indicadores
dos seus 18 anos de atividades. Será no
Itaú Cultural, em São Paulo. Vivian Bittencourt, analista de pesquisa do Instituto Qualibest, vai detalhar o estudo
Perfil dos voluntariados – 5ª onda 2016.
Valdir Cimino, fundador e presidente
da ONG, vai apresentar o balanço social relativo a 2015. Um dos principais números é
que contabiliza o volume de impactos desde 1998: 1,7 milhão, entre profissionais de
saúde, familiares e jovens. O público alvo é
formado por lideranças de hospitais e instituições parceiras da Viva e Deixe Viver.

O São Paulo Futebol Clube e a marca
esportiva norte-americana Under Armour
lançaram, no último dia 4, o seu terceiro
uniforme. A novidade da nova camisa é a
cor amarela. O evento, que foi realizado no
Soul Sports Bar, teve a participação de alguns ex-jogadores do clube, entre os quais
Juninho Paulista, Caio Ribeiro, Muller e

Zetti (foto). O novo uniforme representa o
passado de glórias e o futuro de conquistas, além dos inúmeros títulos nacionais e
internacionais que o São Paulo conquistou.
O espaço onde aconteceu o lançamento um
bar com foco principal na transmissão de
eventos esportivos e tem uma loja de produtos da Adidas, Nike e UnderArmour.

A Devassa dá sequência à comunicação do seu novo posicionamento Sente
o clima com um plano que contempla
contato shoppers e consumidores. Criadas pela agência NewStyle, as iniciativas
levam o clima de Devassa para os canais
de venda, aproveitando o momento de
relançamento do produto.
Especialista em produção e distribuição de vídeo online, a ZoominTV chega à
televisão aberta no Brasil. A empresa holandesa, dirigida no país pelo executivo
Paulo Leal, assinou com o Canal 15UHF
para ter duas horas diárias exclusivas em
horário nobre com o ZoominTV News, das
20h30 às 22h30. “É a primeira vez que uma
empresa de vídeo também está presente
na televisão aberta linear com sua programação no Brasil. Uma quebra de paradigma”, diz Leal, que acrescenta. “Vamos expandir nossa presença em vídeo no Brasil
em todas as plataformas de distribuição
possíveis: mobile, desktop, TV aberta, TV
fechada e out of home em video. O Brasil
consome 10 bilhões de vídeos por mês e
seremos ainda mais relevantes e competitivos nesse universo”, afirma Leal.
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Tom Corral, do atendimento da J. Walter Thompson; com Larissa Mrozowski, do Instituto Ayrton Senna; o CCO da agência, Ricardo John; e o diretor de criação Gustavo Soares: pulseiras do Senna

Carolin

SENNA NO PULSO
Com produção inicial de 2 mil unidades, já passa
de 34 mil o número de pulseiras que serão distribuídas na ação No Pulso do Brasil, criada pela J.
Walter Thompson para o Instituto Ayrton Senna.
Ela tem o objetivo de mostrar apoio aos atletas
olímpicos e paralímpicos que participam da Rio
2016. Com imagens que recriam dificuldades e
superação do piloto, em uma corrida de 1991, em
Interlagos, o trabalho conta com um aplicativo de
realidade aumentada acionado pela pulseira para
visualização de um filme de animação. A criação
conta com a participação dos CCOs Ricardo John e
Rodrigo Grau, do head of art Fabio Simões, do diretor de criação Gustavo Soares, dos diretores de
arte Diego Vieira e Erico Braga, dos designers Pablo
Lobo e Pedro Ricci e do redator Rodrigo Rocha. O
atendimento é de Alice Fairbanks e Tom Corral.
NO ESCURINHO COM NIZAN
Nizan Guanaes, do Grupo ABC, recebeu a equipe
do Cinelive no último dia 4, para gravar um trailer
do projeto ESPM no Cinema. A partir desta segunda-feira (8) salas de cinema em várias cidades brasileiras do país vão exibir o filmete de três minutos
que divulga a Sessão Conhecimento. A estreia é com
uma palestra do próprio Nizan, Comunicação que
vende, no próximo dia 16, que será transmitida ao
vivo para diversas salas de cinema no país. O projeto, parceria da Cinelive e ESPM, segue até novembro, com outros especialistas em comunicação.
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Nizan Guanaes durante gravação de trailer para a Sessão de Conhecimento do projeto ESPM no Cinema

Alê Oliveira
Régis Fernandez/Divulgação

Os sócios da REF+T, Marcelo Tripoli, Eduardo Barros, Renato Pereira, Ricardo Calfat e Fernando Calfat, em Cannes: mapeamento de ideias

ARTE, LEÕES E CIÊNCIA
No próximo dia 15, os sócios da REF+T fazem, em evento fechado aos profissionais
que trabalham na agência, uma apresentação sobre os principais cases premiados
no Cannes Lions 2016. Pela primeira vez juntos no Palais, Ricardo Calfat (CMO), Renato Pereira (CCO), Eduardo Barros (CFO), Fernando Calfat (COO) e Marcelo Tripoli
(CCO) foram ao festival neste ano com a missão de mapear as ideias que podem
exemplificar a utilização de arte e ciência na comunicação. Art and Science é o posicionamento adotado pela agência desde maio. Um dos melhores exemplos, na
opinião de Marcelo Tripoli, é o trabalho The Next Rembrandt, criado pela J. Walter
Thompson de Amsterdã para o banco IGN, em parceria com a Microsoft. O case,
que ganhou dois GPs, de Creative Data e Cyber, é resultado de análise e digitalização de 346 pinturas de Rembrandt.

apoiam atletas

IMAGENS CARIOCAS
O fotógrafo Luiz Tripolli comemora a boa repercussão das imagens usadas na campanha feita pela agência Escala para a Fila, marca do segmento esportivo. O trabalho começou a ser veiculado na segunda quinzena de julho e apresenta modelos
em paisagens como a dos Arcos da Lapa e a da Praia de Copacabana. Tripolli afirma
que buscou uma associação da sensualidade carioca a elementos da bossa-nova, a
cenários icônicos e à própria elegância do esporte. “Sou carioca da gema, quando
recebi o convite, fiquei lisonjeado, ainda mais por ser na minha cidade. Procurei
transmitir a conexão entre a marca esportiva e a essência do estilo de vida no Rio”,
ele conta.

na Ruy/Divulgação

Alessandra Duarte Ladeira/Divulgação

TELEVISÃO
Nos EUA ela é a resposta
de 88% dos entrevistados
pela MindShare a uma
pergunta sobre o meio de
comunicação preferido
para acompanhar os
jogos da Rio-2016
CENTENNIALS
Com idade entre zero e 19
anos, eles são o novo xodó
do marketing, segundo
Mark Inskip, da consultoria
The Futures Company.
Ou seja, o auge dos
millennials já era...
DETOX DIGITAL
O Communications Market
Report 2016 estima que
15 milhões de britânicos
optaram por um descanso
da internet em períodos que
variam de um dia a um mês
BREXIT
A decisão é considerada
um “erro” por 58% dos
entrevistados de uma
pesquisa da Ipsos que
foi feita em 16 países
ACHÉ
O laboratório teve
fabricação, distribuição,
venda e uso suspensos
de três de seus
medicamentos: Gastrium,
Biomag e o genérico
cloridrato de sibutramina
SABÃO EM PÓ
Ele não será mais
fabricado no Brasil
pela Procter & Gamble.
A marca Ariel, a partir
de janeiro, será vendida
no país somente na
versão líquida, segundo
informações do Valor
Econômico

O fotógrafo Luiz Tripolli durante trabalho para a Fila, no Rio de Janeiro
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a força das
laranjinhas
Claudia Penteado

R

emoveram a marca Itaú das bicicletas
do projeto de bike-share mantido pelo banco no Rio de Janeiro. A decisão foi
do Comitê Olímpico e protege os interesses dos patrocinadores dos Jogos Olímpicos, que entenderam que as laranjinhas –
como são conhecidas no Rio – poderiam,
de alguma maneira, ao exibir a marca do
Itaú por toda a cidade, ofuscar o brilho de
um concorrente: o Bradesco, que é patrocinador oficial das Olimpíadas.

em grandes centros urbanos sabe que a
mobilidade é uma questão essencial a ser
discutida, pois um futuro feito apenas de
automóveis não é sustentável. Empresas
podem e devem entrar na discussão – e se
puderem fazer algo concreto a respeito,
provando não serem autistas, tanto melhor.

Pode-se não gostar da marca Itaú, da
empresa, do sistema financeiro em geral,
dos bancos e de seus donos que lucram
milhões. Mas o fato é que o projeto de bike-share mudou a vida do Rio,
aproximando-a de algumas
“RemoveRam das capitais mais modernas e
a maRca funcionais em termos de mobilidade do mundo.

O embargo da marca nas
laranjinhas e nas estações da
cidade vale até 29 de setembro
de 2016. Todo o resto permaItaú das
nece igual: durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas, as bi- bIcIcletas do
E é único em alcance: funcicletas continuarão sendo um
pRojeto de ciona no Rio e em oito outras
importante meio de transporte
chegou a Santiago, no
bIke-shaRe cidades,
e deslocamento dentro da ciChile, e ganhou filhotes como
dade. Ou seja: o sistema Bike mantIdo pelo a Escolinha Bike e o Bike NoRio continuará sendo usado, banco no RIo ronha – no arquipélago de Fermas as pessoas que circularão
de janeIRo” nando de Noronha.
pela cidade nesse período não
A decisão de ocultar tempopoderão saber o nome da empresa que o
rariamente o nome da empresa responviabiliza desde 2012. Um curioso contrassável por tudo isso me parece ao mesmo
senso, na minha visão, e na de outras pestempo naïve e reducionista, ao tratar um
soas que vi reclamando através das redes
projeto de dimensões tão maiores como
sociais.
uma ação de marketing ou um patrocínio
pontual.
Entendo que as altas cifras investidas
nos Jogos pelos patrocinadores repreMas há algo de inabalável e impossísentam um privilégio de visibilidade em
vel de esconder compartilhado por quem
vários aspectos. Mas o programa de bikemora na cidade e usa ou convive com as
-share do Itaú no Brasil não é uma ação de
laranjinhas. E, talvez, quem esteja sendo
marketing e sim uma causa.
naïve, seja eu mesma.
Não é uma plataforma de marketing
do banco, e está inserido dentro da causa mobilidade urbana, uma das áreas de
atenção da empresa ao lado, por exemplo, de cultura e educação. Quem vive
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Porque no fundo, a simpatia dos usuários e de pessoas como eu já não depende
da logomarca. O projeto das bicicletas se
inseriu na alma da cidade. O valor disso
não se mede. E isso, ninguém tasca.

