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Júri da edição deste
ano se reuniu semana
passada. A Vigor conquistou três troféus,
um deles foi para o
leite fermentado que
trouxe os Minions e
mudou setor. pág. 38

Troféu O Comunicador será entregue, em
março, a 29 empresas
e a três profissionais:
Jairo Soares (Fischer
America), Silvio Santos (SBT) e Walter Zagari (Record). pág. 37

Escola leva ao Centro
Cultural Fiesp a exposição Ícones que Marcam, que reúne acervo
do fotógrafo Giacomo
Favretto e do publicitário Evandro Piccino.
pág. 18

tV reforça
confiança

Vertigo3d//iStock

O diretor de negócios da rede globo,
Willy haas, prevê que a emissora
termine 2016 com 17 milhões de
comerciais exibidos. ele destaca
aumento de audiência e confiança
dos anunciantes no meio. neste
21 de novembro é comemorado
o Dia Mundial da tV. pág. 12

editorial

o Brasil tem jeito

A

nima verificar que a economia começa a reagir, tendo parado
sua louca descida dos últimos dois ou três anos no Brasil e já
sinalizando para uma subida, embora lenta.

Ao mesmo tempo, causa espanto como a classe política brasileira,
hoje mais vigiada do que nunca pela opinião pública, pelos promotores de Justiça e pelos juízes das instâncias do Poder Judiciário,
roubou este país da forma mais deslavada possível.
Nesse quesito, não deve haver país igual no mundo, se considerarmos os 20 mais importantes do ponto de vista econômico, lembrando que nessa classificação situamo-nos entre o 8º e o 9º lugar.
Embora sendo descoberto e revisitado a partir de 1500 por uma boa
parte de saqueadores e se submetido a ser colônia de Portugal até
1822, muito tempo já transcorreu desse ano até aqui para que deixássemos de lado nossas primitivas heranças culturais e aprendêssemos a tomar conta com maior cuidado do que é nosso.
E o que é nosso? Primeiro, esclarecer que esse “nosso” somos todos
nós, o povo brasileiro. Segundo, que a pátria e suas coisas nos pertencem, respeitadas as leis e os princípios de propriedade de cada
cidadão incluído nesses mais de 204 milhões de pessoas que hoje
habitam este país.
E se há uma coisa, se assim podemos dizer imensa, que pertence a
todos, é a coisa pública, a soma de todos os valores que compõem
o patrimônio do chamado governo brasileiro em todos os seus mais
diversos escalões.
Pois exatamente esse universo de valores é o que tem se sujeitado
aos maiores e mais constantes assaques, dentro da filosofia pirata
de que o que é de todos, não é de ninguém.
O tamanho dessas riquezas e a facilidade com que os mal-intencionados nelas com frequência avançam produziram, ao longo da
história, uma casta de “privilegiados”, que vem a ser uma parte significativa da classe política brasileira, onde impera não exatamente
a lei do mais forte, mas a do tudo pode.
Se é verdade que a facilidade gera o abuso, este se tornou insuportável nos últimos tempos, contaminando grande parte do espectro
político brasileiro e se autoalimentando de forma incontrolável e
sobretudo insaciável.
Precisamos ter chegado quase ao fundo do poço, ou a ele mesmo, para a população sair às ruas e exigir um basta a esse sistema
corrompido, que só fazia crescer cada vez mais, invadindo, como
a lama da Samarco, todos os canais e vasos de comunicação do
chamado poder público. Atrevemo-nos a evitar o “com raras exce-

Armando Ferrentini
aferrentini@editorareferencia.com.br

ções”, pois o que vemos diariamente nos leva a imaginar que pode
não haver exceções.
O caso mais recente, envolvendo governos do Rio de Janeiro, chega
até a proporcionar não apenas um sentimento de revolta, mas também de grande pena da população do estado e da cidade que já foi
capital federal.
Não se trata, porém e infelizmente, do único ponto geográfico do
país a ter expostas suas incalculáveis mazelas oficiais. Se há algo
que se espalha rapidamente quando o descontrole é absoluto, é o
crescimento da desonestidade. São insuportáveis as notícias que
nos chegam do detalhamento dessa falha de caráter nas esferas públicas do Rio, mas, para maior lamento nosso, não se trata de um
estado de exceção.
Como coibir esses abusos, como virar esse jogo? Não é trabalho fácil.
Mas, o exemplo que nos tem sido dado já de longa data pelo juiz Sergio Moro e a equipe de promotores daquela jurisdição federal, tem
produzido seguidores em outras regiões do país. Os jovens que se
iniciam nessas carreiras são ainda idealistas e estão vendo que pode
ser possível consertar o país dessa podridão que nos vitima a todos,
bastando para tanto a aplicação das leis, que não deve ser nem branda, nem severa. Apenas a sua aplicação ao pé da letra, evitando-se
ao máximo as firulas e filigranas jurídicas, que devem ser deixadas
para os advogados dos indiciados, na sua tentativa de evitar que se
tornem réus e, no caso de serem a isto levados, evitarem que sejam
condenados e, por último, em sendo, que as penas sejam mínimas.
Esse é o trabalho dos defensores, contra os quais a sociedade erroneamente tem se manifestado, esquecendo-se de que é princípio
democrático básico o princípio de defesa, por mais horrendo que
possa ser o motivo do envolvimento dos seus clientes com a Justiça.
A partir do não esmorecimento dos controladores da Justiça, voltaremos aos poucos a confiar na recuperação não apenas econômica
do Brasil, mas também nessa sofreguidão que tem sido os ataques
à res publica, com um poder repetitivo de causar permanente vergonha nacional.
***
A APP (Associação dos Profissionais de Propaganda) homenageará
o editorialista em sua sede, na noite de 7 de dezembro. O motivo
são os 50 anos de filiação ininterrupta à entidade pelo homenageado, o que em nosso país, segundo dados constantemente levantados, é fato raro. Acreditamos, porém, na capacidade de aumento
do espírito associativo dos brasileiros, na exata medida em que as
entidades melhor se preocupem com os seus associados, como faz
a APP, sempre voltada para o seu segmento de atuação.

FraSeS
“Nunca há um teimoso sozinho.”
(Ditado português)
“Como são maravilhosas as pessoas que não
conhecemos bem”.
(Millôr)
“o que é bom para os estados Unidos,
é bom para o Brasil.”
(Juraci Magalhães)
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“Vá em frente e se torne relevante, para os outros
e também para você.”
(Peter Drucker)
“os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela
capacidade, mas pela quantidade. eles são muitos.”
(Nelson Rodrigues, lembrado por Raul Dória)
“o diabo não é mais inteligente; ele só é mais velho.”
(Sabedoria popular brasileira)
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Globo amplia
audiência

Jogos Olímpicos ajudaram
desempenho, segundo o diretor de
negócios da emissora, Willy Haas.
Mercado comemora o Dia Mundial
da TV em 21 de novembro.
prÊMioS
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Jurados da 29ª edição da premiação se
reuniram semana passada e elegeram
os trabalhos, entre eles, o de Dorflex
(foto), que posicionou a marca como o
analgésico que melhor entende de dor.
A entrega dos troféus será no próximo
dia 6, em São Paulo. pág. 38

AGÊnciAS

MArcAS

Danilo Futema lidera o Data Insights da
empresa, com o desafio de construir uma
visão mais prática de como interpretar
dados para se chegar à big idea. pág. 51

Cantora enfrenta confusão que geralmente
fazem com o nome dela e do irmão, Júnior. Ela
contracena com o mesmo vendedor que participou
do comercial com Susana Vieira em 2015. pág. 52

isobar cria núcleo
e contrata diretor

Sandy protagoniza nova
campanha de Havaianas

MercAdo

Tecnologia
é destaque
no Salão do
Automóvel

Em novo espaço, o São Paulo Expo,
a 29ª versão do evento contou
com a participação das principais
montadoras, como a Mercedes-Benz. Agências de marketing
promocional investiram em
cenografia high tech e realidade
virtual nos stands para promover
interação do consumidor com as
marcas. pág. 22
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conexões

Especial
“A forma como o Especial TV Fechada (edição 2622) abordou o
tema foi muito enriquecedora. O
assunto foi exposto de um ponto
de vista interessante para quem
trabalha na área. Parabéns!”
Daniela Barile
W3haus
São Paulo - SP

Erratas
Diferentemente do publicado na seção Curtas, na página 18 da edição
2622, a solução Target Group Index
Clickstream não analisa somente a
audiência de sites automotivos. A ferramenta permite combinar, somar e
filtrar todas as variáveis de consumo
do Target Group Index, da Kantar Ibope Media, como motivações, hábitos
de consumo dos meios de comunicação, produtos, marcas, opiniões,
atitudes e atividades de lazer, com os
indicadores de navegação do MMX,
da comScore, dos sites acessados no
último mês, quantidade de visitantes
únicos dos sites, tempo de permanência, visualizações de páginas e média
de dias em que cada site foi visitado.
Na reportagem 11,8% das verba de
mídia são autorizadas nos canais
fechados (Especial TV Fechada,
edição 2622), o canal Discovery Kids
recebeu atribuição de “teen”. No entanto, o público-alvo do veículo são
as crianças de quatro a oito anos.

enquete
O PROPMARK online fez uma enquete para saber a opinião dos leitores sobre
o impacto da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.
Confira o resultado:
Acho que é cedo para fazer qualquer avaliação. É preciso esperar
para saber quais medidas serão tomadas pelo seu governo.
Apesar de todas as propostas e declarações polêmicas de Trump
durante a campanha, a realidade tende a ser mais branda.
Como a publicidade é conectada à economia, sua eleição
pode, sim, afetar os investimentos, enquanto o cenário estiver
indefinido.
Acredito que não vamos ter mudanças muito significativas,
além dos desafios já impostos pela grave crise econômica no
Brasil.

Facebook
Post: Inspiração, por NIzan
Guanaes: Aprendizagem,
dados e ideais
“Blá-blá-blá...”
Leandro Maraccini Claro
Post: 30º Prêmio Veículos de
Comunicação revela vencedores
“Ganhamos o prêmio de Melhor Revista Customizada de 2016! A melhor parte é saber que a indicação foi
espontânea e a votação considerou
os bons resultados de audiência e
marketing. Empolgada para mais um
ano! #aviancaemrevista”
Camila Balthazar
Disqus (comentários no site
de 12 a 18 de novembro)
Post: mcgarrybowen contrata
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36%
31%
28%
5%

vice-presidente de estratégia
Arrasa, Flávia!
Raquel Gariani
Post: Vitória de Trump levanta
discussão sobre a eficácia das
pesquisas
“Não importa muito esse erro das
pesquisas. O que fica cada vez
mais evidente é um sistema eleitoral ultrapassado e fraudulento por
natureza. Definitivamente, nos Estados Unidos, eleição como retrato
da democracia é coisa ainda a ser
inventada.
Hayle Gadelha
Post: La Casa de la Madre
apresenta selo para a área de
documentários
“Parabéns, meninos”
Andreza Coelho G. Moreira

última Hora
EXPERIÊNCIA

No próximo dia 30, na sede
da ESPM no Rio de Janeiro,
o executivo Douglas Gomes,
diretor de planejamento
da The Group, vai proferir
a palestra Da venda à
experiência integrada, que
vai destacar lojas conceito,
conteúdo e tecnologia.

LIVE

No próximo dia 28, será
realizada a primeira edição
do Ampro Live Festival,
em São Paulo. Entre os
palestrantes confirmados
estão Pérola Cussiano,
do Instagram, e Maurício
Ferreira, da Microsoft.
“Queremos reunir grandes
nomes que se utilizam de
inspiração e criatividade
para criar cases de sucesso,
em diversas áreas. Cada vez
mais temos de valorizar e

dorinHo

compartilhar as boas ideias”,
disse Celio Ashcar Junior,
chairman da Ampro.

ÉTICA

A agência nova/sb foi
premiada no último dia 16
como Empresa Pró-Ética,
iniciativa conjunta do
Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controle e do
Instituto Ethos.

DATABASE

A Samsung definiu a
Market Data como sua nova
fornecedora de serviços de
database. Agência também
disputa concorrência de
CRM do anunciante. O
processo, segundo fontes
do PROPMARK, conta ainda
com participação da Fábrica,
Isobar e AG2 Nurum. As
apresentações deverão
ocorrer no próximo dia 25.

IdeIaS
Saatchi usa frota de drones para
iluminar caminhos na Inglaterra
O projeto Fleetlights foi criado pela Saatchi & Saatchi London para a
seguradora Direct Line e atende moradores de Petworth, no Reino Unido
Divulgação

Claudia Penteado

A

Saatchi & Saatchi London
realizou todo o trabalho de
criação, pesquisa e desenvolvimento, além da campanha,
de um projeto surpreendente
da empresa de seguros inglesa
Direct Line: o serviço Fleetlights, que disponibiliza drones
acionados via aplicativo para
iluminar, a qualquer momento,
o caminho de moradores da cidade de Petworth, na Inglaterra. O projeto desse sistema de
luz responsivo é open source e
ainda está na fase beta de desenvolvimento. As “tochas voadoras” são sensíveis aos movimentos dos usuários através
do aplicativo personalizado.
A cidade foi escolhida porque
é onde ficam as estradas mais
perigosas do Reino Unido, com
altas taxas de acidentes provocados pela falta de iluminação.
O projeto foi criado para
ajudar a marca a se posicionar
como aquela que soluciona
problemas, ao criar o serviço
em comunidades especialmente afetadas pela escuridão.
O diretor de marketing do Direct Line Group conta que a tecnologia ajudará a mudar o centro de gravidade no segmento
de seguros: do pagamento de
prêmios para a prevenção, que
a empresa está constantemente
buscando maneiras inovadoras
de melhorar o cotidiano das
pessoas. A seguradora é uma
das mais conectadas da Inglaterra em seu segmento, usando
o smartphone como o principal
canal com consumidores e oferecendo coberturas e serviços
via mobile online.
A seguradora de automóveis
e residências demonstra, com o
projeto, sua preocupação com o
potencial de riscos, que aumenta especialmente nesta época
do ano, quando é inverno no
Hemisfério Norte.
A ideia do projeto e o desenvolvimento da campanha

10 21 de novembro de 2016 - jornal propmark

A garçonete Lucy é uma das
beneficiadas com o projeto;
a cidade de Petworth
foi escolhida por ter as
estradas mais perigosas do
Reino Unido devido à falta
de iluminação

de divulgação são assinadas
pelo brasileiro Ricardo Figueira, diretor de criação digital da
Saatchi & Saatchi na capital inglesa. A agência, que tem como
diretores executivos de criação
os publicitários Rob Potts &
Andy Jex, trabalhou cerca de
quatro meses no projeto.
“Essa plataforma mostra
o DNA da empresa, a visão e
a característica inovadora de
seu business em ação e não no
discurso. Sua intenção é trazer
ideias e protótipos ao mundo,
que nascem com a intenção de
explorar novas possibilidades
nas nossas vidas, para hoje e
para o futuro. Fleetlights é o
primeiro projeto dessa plataforma, que nasceu para ser expe-

rimentado, testado e deixar um
legado que vai além dos interesses comerciais da empresa”,
fala Figueira.
O comercial do projeto mostra moradores de Petworth em
três diferentes situações e necessidades. Lucy, por exemplo,
trabalha em um pub e retorna
todos os dias para casa por volta da meia-noite, na escuridão.
Semous é voluntário no serviço
de Buscas e Resgates e enfrenta
lugares complicados para trabalhar. Outro grupo é de ciclistas que fazem trilhas noturnas,
no único horário que lhes resta
para o lazer.
“No fim, descobrimos que o
projeto abriu mais perguntas
sobre possibilidades do que

imaginávamos e isso se tornou
parte do legado. Talvez possamos inspirar toda a comunidade governamental e privada a
fazer parte de uma solução que
foi testada numa cidade pequena, mas pode ter uma escala de
acordo com a ambição de quem
quiser aplicar e se envolver no
projeto”, diz Figueira.
Criatividade é uma necessidade vital em qualquer lugar.
“Estamos vendo diariamente
uma grande explosão de novas possibilidades. Isso torna
o trabalho criativo muito mais
amplo e de potencial ilimitado. Eu acredito muito no poder
transformador da criatividade
em qualquer dimensão que ela
possa se aplicar”, conclui.

entrevista

“

willy haas

anunciantes
veem a tv aberta
como o meio
mais eficiente

“

A

pesar de a economia navegar em águas
turbulentas, a Rede Globo de Televisão
registrou crescimento de negócios e
espectadores ligados na sua programação.
Nessa entrevista, o diretor de negócios Willy
Haas destaca que as Olimpíadas ajudaram nesse
desempenho, com 173 milhões de pessoas
impactadas, além de 6,5 milhões de usuários que
assistiram aos jogos ao vivo nas plataformas Globo
Play e globoesporte.com. O planejamento para 2017 já
está em curso e contempla projetos como o Futebol, o
mais robusto da sua estrutura de negócios. Este ano,
a cota teve valor de R$ 283,5 milhões, mais R$ 28,4
milhões nas placas dos estádios. Casas Bahia e BRF
não renovaram o compromisso. A marca Chevrolet
adquiriu um dos espaços e falta mais uma marca
para acompanhar Johnson & Johnson, Ambev, Itaú
e Vivo. A Fórmula 1, cada uma por R$ 87,2 milhões,
foi renovada por Itaipava, Renault, Santander, TIM,
Unilever e ZAP Imóveis. “Os anunciantes veem a TV
aberta como o meio mais eficiente”, resume Haas.
Nesta segunda (21), comemora-se o Dia Mundial da
TV. Veja matéria na página 14.

Paulo Macedo
Como foi o ano de 2016 para a Rede
Globo?
Muito positivo, tanto na TV
quanto no digital. De um modo
geral, a televisão aberta vem apresentando crescimento no total
de pessoas ligadas, em todas as
faixas horárias, neste ano. Considerando o período de janeiro
a outubro, o crescimento foi de
3,2 milhões de telespectadores
(passou de 29,9 milhões para 33
milhões de telespectadores) e obtivemos crescimento de audiência
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em todas as faixas horárias. Durante todo o ano, tivemos diversos
lançamentos e investimos na inovação, na variedade de formatos e
de gêneros. Tem sido um ano de
muito trabalho, mas também de
recompensas. Obtivemos crescimento de audiência em todas as
faixas horárias.
Os Jogos Olímpicos colaboraram
com esse sucesso?
Tivemos o melhor desempenho entre os canais que exibiram
o evento, com 173 milhões de brasileiros impactados. Crescemos
em todas as faixas horárias e em

todos os targets. No PNT (Painel
Nacional de Televisão), crescemos
mais 19% na média diária (das 7h
às 24h), fechando com 19 pontos e
41% de participação na audiência
domiciliar. 6,5 milhões de usuários assistiram aos jogos ao vivo
nas plataformas digitais da Globo
(Globo Play e globoesporte.com).
Foram mais de 28,2 milhões de videoviews no digital, um universo
impressionante. E fomos eleitos a
marca mais engajadora nas redes
sociais, com mais de 165 trend topics mundiais e 234 mil menções
da #somostodosolimpicos. Os números foram tão expressivos que
conseguimos audiências superiores às da NBC, nos Estados Unidos
– país que tem uma população de
325 milhões de pessoas e ficou em
primeiro lugar no quadro de medalhas. Por exemplo, enquanto na
Globo a cerimônia de abertura foi
assistida por 32,5 milhões de pessoas, na NBC foram 26,5 milhões.
O que chamou atenção nessa temporada em relação ao comportamento
dos anunciantes?
A confiança no meio televisão continua sólida, resultado da
qualidade de seu conteúdo, da
força da sua presença em todo
o Brasil e em todos os targets e o
seu papel de dinamizadora de negócios. Mais uma vez, a TV aberta
reafirma a sua importância como
destino dos investimentos em publicidade, seja qual for o cenário
econômico. A propaganda é fundamental para conectar marcas e
consumidores e gerar negócios.
Em tempos de crise ou em tempos
de crescimento, os anunciantes
veem na TV aberta o meio mais
eficiente, rentável e seguro para
aplicação de sua verba de comunicação.
A média de 17 milhões de comerciais
será mantida em 2016?
Sim, vamos atingir essa meta.
A TV aberta é essencial como meio
de mídia mesmo diante de um cenário
de fragmentação?
A TV aberta fala com todos os
públicos e com todas as regiões do
país. Então, é natural que todos
os setores econômicos encontrem
aqui a melhor opção de mídia. Os
números mostram que não existe

fragmentação das audiências de
televisão no Brasil. Pelo contrário, cresce a cada ano o total de
ligados – como pontuado anteriormente, o aumento foi de mais
de 3 milhões em relação ao ano
passado. É o meio com a maior capacidade de aproximar as pessoas
e estar no centro das conversas –
pela simultaneidade do consumo.
Os conteúdos ficam mais interessantes quando muitas pessoas assistem ao mesmo tempo e podem
conversar sobre eles. E a TV aberta, sem dúvida, entrega o melhor
conteúdo, ao maior número de
pessoas ao mesmo tempo.
O meio é a porta de entrada das marcas?
Sim, o modelo de rede que temos no Brasil permite que grandes, médios e, principalmente,
pequenos anunciantes aproveitem as grandes audiências da TV
para falar com seus consumidores. A TV aberta é de longe o meio
com maior penetração e de maior
consumo no Brasil. É acessível a
praticamente toda a população 97% dos brasileiros afirmam ver
TV regularmente. Ou seja, não há
outro veículo com tamanho potencial de impactar o consumidor.
Quais os recursos que a TV aberta
como meio de comunicação tem e utiliza para potencializar o branding das
marcas?
Ela possui os mais variados
atributos que atraem os telespectadores para o seu conteúdo e,
consequentemente, beneficiam
também os seus anunciantes. É a
TV aberta que gera mais assuntos
entre todos os meios. E esses temas são tratados tanto on quanto
offline, reverberando tudo o que
se passa na tela. Tem uma incomparável escala e capacidade de
atingir todos os targets, é um meio
emocional, tanto pelos conteúdos
produzidos quanto pelas campanhas veiculadas, e isso move e engaja os consumidores e as marcas.
Além, é claro, de ser a principal
fonte de notícias, esportes e entretenimento da população.
Por que o comercial de 30 segundos
mantém o protagonismo entre tantos
formatos?
É o formato de maior sucesso
e eficácia comercial. Sem contar

Divulgação

que é muito bem explorado pelo
talento da indústria da propaganda em todo o mundo. Na Globo,
cuidamos dos intervalos com a
mesma dedicação que temos com
o conteúdo de nossa programação. Assim, asseguramos o mais
alto padrão de excelência para receber os comerciais que estão, certamente, entre os mais criativos e
bem produzidos da propaganda
mundial. Mas sabemos também
que agências e anunciantes sempre buscam soluções criativas e
exclusivas para suas marcas e produtos. Faz parte da nossa rotina
conhecer essas necessidades e desenvolver soluções para atender
tais demandas. Além de investir
em conteúdo de qualidade, a Globo está sempre desenvolvendo
desenhos comerciais que tirem
todo proveito da força de nossa
programação para que o mercado
publicitário atinja da melhor for-

“2017
começou
no
primeiro
semestre
deste ano”

ma os telespectadores brasileiros.
Quais as outras formas que a Globo
oferece no seu portfólio de produtos?
Temos um leque enorme de formatos comerciais que garantem
ampla visibilidade para as marcas
em toda a nossa programação.
Faz parte da rotina das equipes de
negócios avaliar as necessidades
de comunicação dos anunciantes
e propor as melhores soluções.
Somos produtores de conteúdo
na essência. Investimos cada vez
mais na entrega de produtos em
todas as plataformas, respeitando a vocação de cada uma delas,
e trabalhando em novas oportunidades para as marcas se comunicarem com seus consumidores.
Acompanhamos todos os movimentos importantes do mercado,
e estamos sempre prontos para
desenvolver projetos diferenciados para atender às necessidades
específicas dos anunciantes.
E os chamados projetos especiais,
como os realizados, por exemplo, no
Programa Fátima Bernardes e no É
de Casa?
São projetos de merchandising
e internet desenvolvidos sob medida, em parceria com as agências
e os anunciantes, para atender
às necessidades de comunicação
particulares, a partir de um briefing detalhado.

Como está o planejamento comercial
para o ano de 2017? Vai ter um foco
específico?
Nosso planejamento para 2017
começou no primeiro semestre
deste ano, com a realização e análise de pesquisas, identificação e
desenvolvimento de novas oportunidades comerciais, treinamento
e integração das equipes. Nossos
planos comerciais são estruturados a partir da seguinte premissa:
a entrega das melhores soluções de
comunicação para o cliente. Para
chegar lá, cada projeto conta com
a excelência do trabalho integrado
das nossas equipes da área de negócios.
O planejamento da Globo coincide
com os dos grandes anunciantes?
Sim, para nós 2017 já começou.
Estamos trabalhando desde o início
do ano na construção dos nossos
grandes projetos comerciais, investimos fortemente em pesquisas,
em tecnologia de produção e novamente colocamos à disposição dos
anunciantes os maiores e mais eficientes projetos de comunicação do
mercado de mídia brasileiro. Estamos muito orgulhosos da confiança
do mercado publicitário, certos dos
resultados que entregamos. Não
comentamos as negociações com
nossos clientes para projetos como
Fórmula 1, Futebol, Verão etc.

“a tV aberta
fala com
todos os
públicos
e regiões”
A divisão de negócios tem alguma
novidade no ambiente técnico, novos
softwares, pesquisa?
Nossa área de tecnologia é
comparável às maiores empresas
de tecnologia do mundo, com milhares de engenheiros e técnicos
que trabalham com o estado da
arte na produção de conteúdo. A
tecnologia digital tem sido grande
aliada do meio TV, não apenas na
distribuição do sinal. Nossos programas contam com a mesma estrutura das grandes produções de
Hollywood. Na área de negócios,
investimos
permanentemente
na integração de nossas equipes,
em pesquisas e estudos de mercado e tudo o mais que apoie o
atendimento dos objetivos de
comunicação de nossos clientes.
Continuamos a investir pesadamente em pesquisa de qualidade,
usando as técnicas mais sofisticadas e modernas para melhorar a
eficácia dos nossos formatos comerciais.

jornal propmark - 21 de novembro de 2016 13

MercaDo
Dia Mundial da Televisão é celebrado
com inovação e audiência elevada
Instituída pela ONU em 1996, a data de 21 de novembro foi criada para
lembrar o impacto cultural causado por essa mídia em todo o mundo

C

omo meio de informação e
entretenimento mais famoso do mundo, a TV não poderia
deixar de ser celebrada. Por isso, em 1996, a ONU instituiu 21
de novembro como o Dia Mundial da Televisão, data em que o
impacto cultural dessa mídia é
lembrado no mundo todo. Nestes 20 anos, várias mudanças
foram observadas nas emissoras que, para atender a um público cada vez mais informado
e exigente, apostam em inovação, reinventam-se diariamente e mantêm a audiência alta.
Para se ter uma ideia, na Austrália, hoje, a televisão alcança
16 milhões de pessoas que assistem a mais de 4 bilhões de
minutos diários de programação televisiva. Assim como as
famílias brasileiras, as australianas também são fãs de TV e
de churrasco: os lares australianos são 30% mais propensos a
ter um aparelho de TV do que
uma churrasqueira.
O Brasil tem 132,5 milhões
de pessoas assistindo TV todos
os dias. No Chile, mais de 5 milhões de espectadores acompanham programação televisiva
diariamente.

simpson33/iStock

O meio é muito popular em todo o
mundo; só no Brasil, 132,5 milhões de
pessoas assistem TV diariamente

Já os canadenses assistem
a 130 milhões de horas de TV
todos os dias, o que garante
às campanhas publicitárias do
país uma média de 317 milhões
de impressões.
No Reino Unido, por sua vez,
todas as noites há uma média
de 17 milhões de conversas so-

bre publicidade na televisão. A
expectativa é de que, até o fim
do ano, o espectador por lá tenha assistido a mais de 1.300
horas de TV - o equivalente
a assistir a todas as temporadas de Breaking Bad, Orange is
the New Black e House of Cards
mais de dez vezes.

Os seriados, aliás, são uma
das preferências dos americanos, também fãs incondicionais de TV. Nos Estados Unidos, todos os dias, a televisão
chega a 210 milhões de pessoas, que, juntas, assistem a 840
milhões de horas de TV diariamente.

curTas
shironosov/iStock

Em 2015, as redes sociais foram usadas pelos consumidores para
manifestar os protestos contra as irregularidades da Black Friday,
que neste ano será nesta semana (25). O apelido “Black Fraude”
ajudou a caracterizar as experiências frustradas de consumidores.
Roberto Nascimento, professor do Núcleo de Estudos e Negócios
do Varejo da ESPM, explica que o cliente está atento. “Existe um
maior discernimento e o consumidor está ficando mais inteligente
para pesquisar preços e monitorar os itens desejados. Por isso, não
existe mais esse tipo de erro”, afirma.
The Global Awards divulgou os vencedores de 2016, que se
destacaram pelos melhores trabalhos em propaganda na área de
saúde e bem-estar. O Brasil recebeu dois Global Awards: a NBS
foi premiada em Best Use of Media com o outdoor The Mosquito
Killer Billboard para a Postercope e a Vetor Zero ganhou em Art
and Technique: Animation, com The World of Autism para Autism
Speaks. A McCann Health Brasil ganhou o certificado de finalista.
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ANJ cria ferramenta
que reúne informações
de 39 impressos
Marketplace Jornais quer auxiliar
as agências na busca de dados
ViNícius NoVaes

C

om o objetivo de reunir todas as informações que as
agências precisam para programar anúncios e campanhas,
a ANJ (Associação Nacional
de Jornais) criou o Marketplace Jornais, ferramenta que foi
aperfeiçoada a partir de pesquisa realizada com profissionais de mídia das principais
agências do país, público ao
qual se destina. O site reúne dados de 39 jornais. Passo a passo, é feita a escolha da praça e
da audiência a quem são dirigidas as mensagens publicitárias.
A ferramenta tem informações
como audiência, perfil do leitor
e tabela comercial de cada jornal para auxiliar na definição da
estratégica de comunicação.

“Antes, quando queriam
programar anúncios ou campanhas no jornal impresso, os profissionais de mídia precisavam
procurar dezenas de jornais.
Agora, a partir de alguns cliques, levantam as informações
necessárias”, diz Flávio Steiner,
diretor de mercado nacional do
Grupo RBS e do Comitê Mercado Anunciante da ANJ.
“O Marketplace facilita muito a programação do meio, traz
uma nova dinâmica no planejamento com a concentração
de informações em um único
ambiente, a possibilidade de
análises consolidadas de investimentos e audiências. Muito
em linha com a necessidade
atual”, afirma Adriana Favaro,
integrante do Grupo de Mídia e
diretora-geral de mídia na LDC.

Adriana Favaro, do Grupo de Mídia: ferramenta trará uma nova dinâmica ao mercado

Idealista e BRJogos apresentam
documentário sobre jogos de azar

Por que Não? mostra que o Brasil deixa de arrecadar R$ 37 bilhões todos
os anos apenas com os bingos, que estão proibidos no país desde 2007

J

á está no ar, no YouTube, o
documentário Por que Não?,
produzido pela Agência Idealista
para a BRJogos e lançado na semana passada, em São Paulo. O
filme, com duração de 60 minutos, faz parte da campanha Arrecada Brasil, que mostra a saga do
país para a legalização dos jogos
de azar e apresenta valores que
poderiam ter sido arrecadados
caso a prática fosse legalizada.
Nomes como o vereador eleito
em São Paulo Eduardo Suplicy, o
jurista Ives Gandra, o jogador de
pôquer Flavio Malisa, o coronel
José Vicente da Silva e o psiquiatra Hermano Tavares, entre outros, foram ouvidos e expressam
suas opiniões contra ou a favor à
liberação de jogos como bingos,
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Eduardo Suplicy, vereador eleito em São Paulo, está no documentário

bicho, caça-níqueis ou cassinos.
Segundo Silvio Matos, da Idealista, e Elias Deiab, presidente
da BR Jogos, a ideia do documentário, que tem narração de Paulo
Betti, é mostrar como a atividade
poderia beneficiar o país e usa
como exemplo casos como Las
Vegas, nos Estados Unidos. Segundo estudo da KPMG, estima-se que o Brasil tem um potencial
de arrecadação de mais de R$ 37
bilhões anuais com a legalização
dos bingos, um valor igual ao
que o Governo Federal pretendia
arrecadar com a volta da CPMF.
Considerando todo o período
da proibição, que teve início em
2007, o Brasil já deixou de arrecadar mais de R$ 368 bilhões em
impostos.

Inovação e pesquisa
para transformar
o mercado

A construção do conhecimento
é o caminho para o crescimento profissional
Com a conquista do prêmio
Marketing Best 2016, a
ESPM consolida o sucesso
alcançado por sua área de
pesquisa, que vem contribuindo
para o desenvolvimento das
empresas nas áreas de consumo,
negócios, gestão e comunicação,
com investimentos contínuos
em estudos avançados e
pesquisas que promovem
o amadurecimento dos
profissionais que por ela passam.
Foram destaques na premiação
as pesquisas sobre
Geração YouTube,
Internacionalização
das Franquias Brasileiras e
Memorial do Consumo.

Saiba mais em:

espm.br/pesquisa

Preparando
talentos
para transformar
o mundo

MErcado

Fotos: Alê Oliveira

Exposição reúne no Centro Cultural Fiesp um acervo com mais de 200 peças, que pertencem ao fotógrafo italiano Giacomo Favretto e ao publicitário Evandro Piccino

ESPM promove exposição com
personagens icônicos da publicidade
Mostra é realizada pelo Instituto Cultural ESPM em parceria com o Centro
Cultural Fiesp e patrocínio do Bradesco; acervo tem mais de 200 peças
bárbara barbosa

A

ssim como nas novelas alguns personagens marcam
época, a publicidade também
tem seus ícones. A Galinha
Azul, que divulgava o caldo de
galinha Maggi, por exemplo,
era mais que uma propaganda: ela fazia parte da vida do
consumidor. Tanto que chegou
a ser “clicada” para a revista
Playboy e até a dançar no palco
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do programa do Gugu.
Para relembrar este e outros
personagens publicitários que
fizeram história, no Brasil e no
mundo, o Instituto Cultural
ESPM, por meio da Lei Rouanet
e com patrocínio do Bradesco,
promove a exposição Ícones
que Marcam, que reúne acervo
repleto de figuras marcantes
de propriedade do fotógrafo
italiano Giacomo Favretto e do
publicitário Evandro Piccino. A

mostra é realizada em parceria
com o Centro Cultural Fiesp,
onde fica em cartaz, com entrada gratuita, até o dia 11 de dezembro.
Além da exposição, o projeto
inclui o livro Ícones que Marcam, que teve sua produção e
impressão realizada pela Referência Gráfica, que também é
responsável pelo PROPMARK.
Na obra, estão reunidas fotos
dos ícones expostos na Fiesp,

“ainda tem muita
coisa para ser
mostrada nessa
área, sobre quem
criou, quando
criou, com mais
referência”

de autoria de Favretto e textos
de Piccino.
“A literatura sobre esse tema
é muito escassa, no Brasil e
no mundo. Há poucos textos
acadêmicos sobre o tema, que
ainda é pouco estudado. Ainda
tem muita coisa para ser mostrada nessa área, sobre quem
criou, quando criou, com mais
referência. No livro, a gente
tenta justamente classificar e
levantar histórias sobre esses
ícones”, comenta Piccino.
O projeto contempla ainda
versões digitais da exposição
e do livro. Segundo Geraldo
Allonso Filho, diretor do Instituto Cultural ESPM, Ícones que
Marcam é resultado de dois
anos de um trabalho “insano”.
“Tudo isso é história”, fala.
acErvo
Mais de 200 peças compõem
o acervo da exposição. Os ícones, em sua maioria, são da coleção de Favretto, que comenta
ter adquirido alguns com bastante esforço – o Tucano da Varig que está exposto, por exemplo, veio do Japão.
Quem visitar a mostra encontrará três seções: ícones
atuais, com personagens que
ainda hoje fazem parte do dia
a dia do público; ícones clássicos, que atravessaram gerações; e ícones internacionais,
representados por personagens que nunca chegaram a
circular no Brasil, mas, em
função de sua importância,
acabaram tornando-se conhecidos.
O acervo foi aberto para
visitação na última semana,
com um coquetel para o mercado. Entre os convidados,
Armando Ferrentini, diretor-presidente da Editora Referência; José Roberto Whitaker
Penteado, atual presidente da
ESPM; Dalton Pastore, que assume a presidência da ESPM
em 2017; Ênio Vergeiro, presidente da APP (Associação dos
Profissionais de Propaganda);
Décio Clemente, que faz parte do conselho da ESPM; José
Francisco Queiroz, vice-presidente de marketing e comunicação da ESPM; o publicitário
Oscar Colucci; o diretor de
arte Fefeu; Renata Brasil, superintendente de marketing
do Bradesco; Geraldo Alonso Filho, diretor do Instituto
Cultural ESPM; Emmanuel
Publio Dias, VP corporativo
da ESPM; Antonio Rosa Neto,
superintendente comercial da
RedeTV!; e Edney Narchi, VP
executivo do Conar (Conselho
Nacional de Autorregulamentação Publicitária).

Evandro Piccino, Geraldo Alonso, Giacomo Favretto e Nelson Gomes durante a abertura da exposição

Mostra reúne
seções com ícones
clássicos, como a
Galinha Azul, da
Maggi

Personagens
que são ícones
do Bradesco,
patrocinador oficial
da exposição
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Reed Exhibitions Alcantara Machado
muda para se aproximar de clientes
Departamento de marketing da empresa de feiras de negócios
ganhou especialização; setor ainda tem espaço para crescer no Brasil
Divulgação

Cristiane Marsola

A

Reed Exhibitions Alcantara
Machado passou por uma
transformação no departamento de marketing para oferecer
uma atenção especial às feiras
de negócio que realiza e ficar
mais próxima dos clientes.
“Antigamente, o que eu tinha
aqui dentro era um departamento central. Essa equipe de
profissionais prestava serviço
para cada evento, como se fosse um produto. Com a mudança, os eventos foram agrupados
por similaridade. O marketing
foi descentralizado e especializado para cada portfólio”,
explica Paulo Otávio, VP de
marketing da Reed Exhibitions
Alcantara Machado.
O departamento foi dividido
em seis setores: Construção,
Mobilidade, Transporte e Logística, Energia, Industrial e
Entretenimento/Cultura.
“Percebemos que nos períodos em que a economia tem
desaceleração, como nos últimos três anos, a necessidade de
estar mais próximo dos clientes
fica à flor da pele. Se o departamento ainda estivesse centralizado, estaria trabalhando
com o próximo evento. Quando
divido em business units estou
pensando em eventos de outubro do ano que vem”, conta
Otávio.
A empresa é a responsável,
por meio da nova área de Mobilidade, pelo Salão do Automóvel, que acaba de ser realizado no São Paulo Expo, até o
último dia 20. Além da exposição de carros e protótipos, que
atrai multidões, este ano os
visitantes puderam, por exemplo, realizar test drives em uma
área externa de 20 mil metros
quadrados, com carros de 15
montadoras, apresentando 35
modelos diferentes. Marcas
como GM, Jaguar, Land Rover,
Peugeot, Citroën e Volkswagen
participaram da ação.
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Paulo Otávio: “O marketing foi descentralizado e especializado para cada portfólio”

“Essa constância
é o nosso
difErEncial. nós
vEndEmos uma
promEssa.
a assiduidadE
E a confiança
nas nossas marcas
são EssEnciais”

NúMERos
A Reed Exhibitions Alcantara Machado, que está no Brasil
desde 1997, realiza 40 eventos,
entre anuais e bianuais, reunindo 7.100 marcas e 1,2 milhão de compradores. Entre as
feiras que realiza aqui estão a
Equipotel, a Expolux e a Feicon Batimat. No mundo inteiro,
são cerca de 500 eventos em 42
países. A empresa se apresenta
como líder mundial em feiras
de negócio.

FEiRAs
De acordo com o executivo,
o Brasil ainda tem muito a crescer no setor. “As duas referências mundiais em infraestrutura para feiras e eventos são os
Estados Unidos e a Alemanha.
Nesses dois países não só as
empresas privadas investem,
mas também os governos. Eles
entenderam que feiras de negócio são um indutor econômico
muito forte”, explica Otávio.
O executivo cita que mesmo
cidades pequenas desses países têm pavilhões bem estruturados, que muitas vezes não
pertencem à iniciativa privada.
Segundo a Ubrafe (União
Brasileira dos Promotores de
Feiras), só na cidade de São
Paulo, o impacto econômico total das feiras de negócio chega
a R$ 16,3 bilhões, sendo R$ 4
bilhões apenas em gastos dos
turistas com hospedagem, alimentação e lazer, por exemplo.
“São Paulo talvez esteja um
pouco fora dessa curva do Brasil, porque soube se posicionar
como uma cidade de negócio.
O Anhembi existe há 46 anos e
isso ajudou a posicionar a cidade”, diz.
Otávio conta que, nos últimos dez anos, o mercado de
feiras de negócio cresceu cinco vezes. “Se olharmos a fotografia de um ano para o outro,
alguns setores sofreram. Eu
soube até de cancelamentos.
Evento é um organismo vivo e
reflete a situação de mercado
diretamente. Tem de olhar o filme todo”, fala.
Para o executivo, a constância é algo muito importante no
mercado. O segredo é garantir
às empresas que os eventos realmente vão ser realizados, independentemente da situação
econômica.
“Essa constância é o nosso diferencial. Nós vendemos
uma promessa. A assiduidade
e a confiança nas nossas marcas são essenciais”, afirma.

ANUNCIANTE
DO ANO É
AQUELE QUE
VOCÊ BATE
O OLHO E JÁ
SABE QUAL É.

Vote Coca-Cola
Caboré 2016.

MercAdo
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A Vetor Zero auxiliou a Volkswagen nos projetos de realidade virtual e realidade aumentada no ambiente Virtual Experience

Montadoras investem em realidade
virtual no Salão do Automóvel
Agências de marketing promocional desenvolveram projetos para gerar
interatividade com o público no evento, estimado em 700 mil pessoas
Paulo Macedo

O

pico de aproximadamente
3,7 milhões de unidades
produzidas pela indústria automobilística em 2013 não será possível em 2016, quando o
setor deverá anotar um volume
de 2,1 milhões de carros saídos das linhas de montagem
da Renault, Fiat, Volkswagen,
Ford, Chevrolet, Nissan, Toyota e Honda, por exemplo. Mas o
enxugamento de cerca de 17%
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do trade não teve reflexo no tamanho da 29ª edição do Salão
do Automóvel deste ano, que
terminou no último dia 20, e
marcou a mudança do Anhembi para o São Paulo Expo, que
tem 90 mil metros quadrados
de área, cinco mil a mais do que
o antigo espaço. 700 mil pessoas compareceram ao evento.
As agências de marketing promocional investiram em cenografia high tech, tecnologia e
realidade virtual nos stands.

A AktuellMix usou crash test
e VR para ativar as marcas Lexus e Toyota no stand de 1,9 mil
metros quadrados, dividido em
sete áreas temáticas. No “Crash
test”, explica o CEO Rodrigo Rivelino, “as pessoas utilizaram
um equipamento que proporcionou o efeito de VR e tiveram
acesso a um conteúdo explicativo sobre segurança. Ao final,
vivenciaram uma experiência
virtual para perceber a importância de itens de segurança

“O prOjetO
da HOnda,
pOssivelmente,
é O únicO
inteiramente
criadO pOr
uma agência
e nãO pOr
mOntadOras”

como air bag, essencial na decisão de compra”. Rivelino disse ainda que foi instalada uma
estação de game em que as pessoas dirigiam um carro com o
desafio de acelerar e frear, e entender como funciona a energia
nesse tipo de automóvel. “Com
esses movimentos, a máquina
gera energia para carregar celulares em um totem”.
Para promover os motores TSI da Volkswagen, a The
Group desenvolveu um aplicativo que une inteligência digital a uma tatuagem removível,
por meio de smartphone que
direciona o usuário a uma apresentação sobre o produto. “O
app TSIVW fazia a leitura de
uma tatuagem removível, que
contém o símbolo da adrenalina e o nome TSI. Depois de a
tatuagem ser aplicada na pele, a
inteligência do app pedia que a
pessoa tirasse uma foto da imagem no smartphone e, a partir
dessa leitura, fosse direcionada
a mais informações e detalhes
do motor com um conteúdo de
vídeos. A ação uniu o offline e
o online, proporcionando uma
experiência digitalive”, disse
Fernando Guntovitch, CEO da
The Group.
Outro diferencial que a The
Group desenvolveu para a
Volkswagen foi o Virtual Experience, em que, além da cobertura por meio de plataforma
digital, era possível ficar por
dentro das ativações do espaço
e conferir postagens de quem
compartilhava fotos e vídeos
com a #vwevc. “O site contou
também com catálogo online
com os lançamentos da marca,
entre eles o UP! Track e a nova
Amarok, além de uma ficha técnica detalhada com os atributos
dos carros, como potência, toque e aceleração. A plataforma
tinha vídeos explicando a inovação que a marca trabalha por
meio da robustez e tecnologia
em seus produtos”, acrescenta
o executivo da The Group.
A Vetor Zero ajudou a
Volkswagen nos projetos de
realidade virtual e realidade
aumentada no ambiente Virtual Experience. Segundo o
produtor-executivo Alberto Lopes, a montadora foi o primeiro cliente a apostar na divisão
Lab da produtora. “O resultado,
depois de um ano de trabalho,
foram quatro projetos de VR e
AR. São experiências interativas, imersivas e gameficadas

AktuellMix usou crash test e VR para ativar as marcas Lexus e Toyota no stand de 1,9 mil metros quadrados

com alta qualidade de imagens
e processamento, um equilíbrio que só poderia sair de uma
casa com domínio absoluto de
animação e processos 3D”, afirmou Lopes.
A Netza cuidou dos stands
da Ford (visitantes poderiam
experimentar as tecnologias
embarcadas nos automóveis
da marca de forma lúdica),
Mercedes-Benz
(tecnologia
premium para registrar o público no stand e gerar residual
diferenciado para as redes sociais, além de uma ativação na
internet, que envolve fotografia
360 graus) e Honda (conteúdos
da brandzone). “O projeto da
Honda, possivelmente, é o único que foi inteiramente desenvolvido por uma agência e não
por montadoras ou nacionalização de projeto arquitetônico:
desenho da cenografia, implantação dos espaços, conteúdos e
interações, tudo foi desenvolvido pela Netza. O brandzone
foi uma área do stand onde o
público fazia uma imersão interativa em tecnologia, inovação da marca e ativação para o
lançamento global, o WR-V. A
grande maioria das marcas escolheu tecnologias interativas
para gerar experiência. Já que
as marcas têm entendido o Salão do Automóvel como vitrine
de conceitos e posicionamentos, nada melhor do que usar
a interatividade, que coloca o
usuário como agente central da

“a tHe grOup
desenvOlveu um
aplicativO que
une inteligência
digital a uma
tatuagem
remOvível pOr
meiO de um
smartpHOne”
experiência”, diz Fabiana Schaeffer, sócia-diretora da agência.
Luiz Arruda, presidente da
Avantgard, agência que tem
escritórios em 11 países, organizou o espaço da Porsche,
que exigiu um ano de trabalho, uma equipe de 20 pessoas
e participação ativa do diretor
de marketing Flavio Miamoto.
Além do receptivo com champagne Perrier Jouet, painéis
gigantes de Led com resolução
ultra HD ambientavam a área.
Porém, o diretor da Avantgard
faz ressalta ao excesso de tecnologia. “O que mais foi visto
no Salão foi a realidade virtual. Praticamente todas as
marcas trouxeram essa tecnologia para seus estandes.
No entanto, acredito que essa
constatação tem de fazer com
que as agências de live marketing acionem o sinal de alerta,
já que, na maioria dos casos, o
VR faz com que ela seja a gran-

de vitrine e assim, as marcas
ficam em segundo plano. É
verdade que a realidade virtual atrai o público para o stand,
mas também é verdade que,
se utilizado de maneira incorreta, faz com que os visitantes
saiam apaixonados pela experiência com a realidade virtual
e não pela marca”, ponderou
Arruda.
A Neogama assinou o Studio Renault no Salão, um hub
digital com participação de
influencers digitais para a propagação de vídeos no YouTube
criados em real time. “A blogueira de moda Camila Coutinho teve como foco o novo
SUV Captur, em conjunto com
o artista plástico Speto; Leo
Stronda, no Duster; Nah Cardoso, no Sandero Vibe; o ilusionista Pyong Lee, no Sandero Stepway; Julio Coccielo, que
tem mais de 10 milhões de seguidores no seu canal, dedicou
mais atenção ao novo modelo
Kwid; o pessoal do Top Speed
abordou o tema Fórmula 1 e
carros de competição, enquanto o canal Manual do Mundo
falou sobre os novos motores
da Renault e os carros elétricos da marca. O Marcelo Tas
também participou da ação,
apresentando o filme Redescubra a Renault e conduzindo
entrevistas com celebridades”,
relatou Alexandre Gama, presidente e diretor-geral de criação da agência.

jornal propmark - 21 de novembro de 2016 23

beyond the line
BVilustra

Publicitários do futuro
Como prever a próxima década ou
mesmo o próximo biênio? Tarefa inglória!
Alexis Thuller PAgliArini

C

omo será a propaganda de 2020? Qual
será o modelo de atuação de uma agência de propaganda daqui a quatro anos? As
TVs continuarão a ser tão relevantes quanto hoje como meio de comunicação e, consequentemente, de propaganda? O meio
digital superará o meio físico? Se essas perguntas não te incomodam, parabéns, você
está muito mais seguro do que eu quanto
ao futuro. Em tempos em que a cada rotação da Terra somos impactados por inúmeras inovações, como prever a próxima
década ou mesmo o próximo biênio? Tarefa
inglória!
Por força da minha atuação profissional,
tenho tido a oportunidade de me relacionar
com publicitários de todo o Brasil e de boa
parte do mundo. Tenho participado dos
principais eventos do setor, coordenado
estudos relacionados ao futuro da propaganda e constato o nascimento de novos
conceitos e ferramentas em ciclos cada vez
mais curtos. E a cada novo conceito ou nova ferramenta, vaticina-se o fim de outro.
Mas, mesmo os novos conceitos têm vida
curta e somos frequentemente assolados
por mais e mais novidades e questionamentos.
Vida dura a de publicitário nesses tempos regidos pela efemeridade e pela busca
feérica pelo novo. Mas, ao nos distanciarmos um pouco do burburinho e da poluição
do excesso da informação (um dos efeitos
colaterais mais impactantes do nosso tempo) e conseguirmos alguma serenidade
para reflexão, vem uma iluminação que
extrapola a sabedoria rasteira da novidade
do dia.
Nesse lampejo de serenidade conseguimos ir ao âmago da questão do marketing e
da propaganda e ver uma equação simples,
na sua essência. Afinal, tudo se resume em
aproximar marcas, produtos e serviços de
pessoas que possam se interessar por eles.
Não é assim, simples? Sim, mas as variáveis
são complexas, é verdade. Mas o fundamento principal não muda.
Antes de mais nada, nós precisamos co-
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nhecer profundamente as pessoas. Não todas as pessoas, mas aquelas que, de alguma
forma, podem nos interessar. No fim das
contas, conquistar a atenção das pessoas e
trazê-las para perto das nossas marcas passa necessariamente por um entendimento
profundo dos seus hábitos e costumes e
entender o momento certo, com a mensagem certa e com a oferta certa. Simples de
escrever, mas complicado de praticar. Porque nós, seres humanos, somos complexos
e arredios. E cada vez mais críticos.
Tenho visto críticas com relação ao excesso de “matematização” da comunicação, atribuindo um peso exagerado à automação do marketing, confiando muito
mais no domínio de dados do que na força
da criatividade. Mais recentemente, porém
– o Cannes Lions deste ano mostrou isso –,
a gente nota que, em vez de criticar e resistir aos avanços tecnológicos e à capacidade de gestão de dados, o publicitário está
sabendo lançar mão dessas inovações, sem
deixar de lado a criatividade.
O modelo de comunicação de um futuro
próximo mostra-se mais como um híbrido,
que sabe lidar com awareness e, ao mesmo
tempo, com o funil de vendas, baseado na
jornada do consumidor. A um refrigerante
popular – ou outras categorias de produtos de consumo popular – pouco interessa a jornada do consumidor. Não dá para
abrir mão de tiros de grosso calibre para
conquistar alta visibilidade e a atenção de
milhões de pessoas simultaneamente. Para essas categorias, a mídia de massa ainda
presta um grande serviço. Já para outras
categorias – de bens duráveis, por exemplo
–, o big data e o conhecimento profundo da
jornada do consumidor é fundamental.
Tendo esse intrincado cenário como pano de fundo, como a boa escola de publicidade e propaganda pode atuar? Na minha
opinião, o conteúdo programático da graduação nessa área deve continuar perseguindo os conceitos fundamentais, mas ter
muito mais flexibilidade para inserir novidades ao longo do tempo. A academia deve
estar muito mais próxima do mercado e ser
permeável aos novos conceitos, sem perder
a essência, jamais. Será que o MEC deixa?

Alexis Thuller Pagliarini é superintendente
da Fenapro (Federação Nacional de Agências
de Propaganda)
alexis@fenapro.org.br
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Trabalho
estudo
compras
& diversão
Venha fazer parte do mundo de mais de 13 milhões de
pessoas que trabalham, estudam, se divertem e fazem compras em
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e nas principais cidades do país.
O melhor espaço para sua marca fazer parte da vida das pessoas.

A mais completa plataforma de mídia urbana do out of home brasileiro.

Vote Eletromidia no Caboré 2016.
Veículo de Comunicação: Plataforma de Mídia.

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

Vem com a gente: comercial@eletromidia.com.br

inspiração

oFErECiMEnTo

Peterscode/iSto

nem data nem hora nem local
Diretor de criação da Binder associa o tempo vivido por diferentes
gerações ao pontencial inspirador: "Inspiração está por aí. Não olho
para trás. Olho o que é bom e original. Seja em que tempo for. Seja
em que lugar esteja. Contaremos sempre histórias..."
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Marcos Apóstolo é sócio e
diretor de criação da Binder
e filho da dona Ivany

ock

Ney Megale/Divulgação

MARCOS APÓSTOLO
Especial para o PROPMARK

V

ou logo avisando: nasci nos anos 1960. Aquela década “meia-boca” da
revolução sexual, golpe militar, Gerra do Vietnã, Paris 68; essas coisas.
Você pode até dizer: “Mas você era uma criança. Não tinha noção de nada”.
Tinha sim. Não entendia, mas tinha. E, aqui pra nós, dá a maior moral dizer:
“Eu nasci nos anos 1960. A década da etc. etc. etc.” E vi o homem dos mil gols
com a amarelinha.
Nascendo nos anos 1960, pude viver outras décadas com movimentos bastante inspiradores. E nem estou falando do existencialismo.
Os anos 1970, por exemplo. Se eu fosse roteirista, poderia ter me inspirado
nesses anos e ter escrito a série Vinyl. Não escrevi, mas poderia. Pelo menos
dancei nos embalos de domingo à noite (os “bailes” eram aos domingos numa
superdiscoteca no subúrbio do Rio).
Por isso, falar de inspiração comigo é um negócio que me incomoda. Não
tem a “ditadura da magreza”? Agora tem a “ditadura do link”. Se não tem link,
não é atual, nem olham. Se você falar que viu o Nacional Kid na TV nem vão
te perguntar o que é isso: “Me passa o link?”. Não aconteceu na última meia
hora, não está no foco. Vão olhar para você como se fosse um Inca Venusiano
(se você não viu a série, não sabe o que é: significa um ser de outro planeta).
Por outro lado, também não vão saber que esse personagem pop foi criado
para vender a indústria japonesa de eletrônicos National. O primeiro conteúdo mundial para uma marca.
Outra: o personagem Tintim virou “setentão”. Está com uma megaexposição no Grand Palais em Paris. Que moral, hein? Li esse cara desde criança.
Asterix e Charlie Brown, entre outros. Lembro-me que o slogan do Tintim era
Dos 8 aos 80. Eu ainda não cheguei lá, mas o sobrinho de 8 anos da minha
mulher ama o Tintim. Por quê? Porque o Spielberg o trouxe para os dias de
hoje. Mas o Tintim já era bom na origem. Ele me inspirou a conhecer o mundo
com suas aventuras. Claro que eu não tinha noção de quanto custava uma
passagem de avião. Meu mundo caiu. A vida na HQ é mais fácil.
Alguém vai dizer que eu estou defendendo o passado. Tô não. Estou defendendo que inspiração não tem data nem hora nem local.
Quando vejo JJ Abhams trazer de volta Star Wars ao padrão de história que
o tornou um ícone pop além dos anos 1980, dá para pensar: como sou privilegiado de poder me inspirar no bom do século passado e no de agora.
Se a foto é do Sebastião Salgado ou de um iPhone megapower 6S plus; se
é Bond ou Bourne; se o teatro é Brecht ou Buraco da Lacraia; se é rede social
ou uma rede em Itapuã (só mesmo porque Vinicius versou: a praia é ruim), se
o papo é com alguém que viveu muito antes de ontem ou com alguém que já
está vivendo muito depois de amanhã; não importa. Minha inspiração vem de
uma imensa panela onde eu jogo tudo, misturo e tiro coisas que ora são para o
CNPJ ora para o CPF. Tudo me interessa, mas nem tudo me apaixona. Mas tento achar inspiração nessa mistureba. Verdade que nem tudo dá para engolir.
Papo no bar ou com o analista (junguiano, claro); Elis ou Amy; Motown
ou Madureira Soul; um ótimo livro ou um grande filme; um dedão ralado no
futebol de rua ou um passeio pelas travessas de Paraty ou Praga; tudo será
sempre inspiração.
Fiz duas cenografias para o saudoso amigo e diretor Antonio Abujamra.
Como redator, até que me saí bem como cenógrafo. Tudo que li, ouvi e vi me
empurrou para esse território desconhecido. E me inspirou a tentar imprimir
algo meu. Inspiração é risco.
Não quer dizer que quem leu grandes livros vai virar escritor.
Ou porque viu grandes filmes vai virar diretor.
Nem vai virar artista plástico porque viu belos quadros (não cabe “grande”
porque a Mona Lisa é pequena).
Mas que existe uma grande chance de você ser uma pessoa inspiradora
para outras porque viu tantas coisas boas, existe sim. Eu conheci algumas.
Inspiração está por aí. Não olho para trás. Olho o que é bom e original. Seja
em que tempo for. Seja em que lugar esteja. Contaremos sempre histórias. O
“onde” e o “como” é que mudou.
Para ilustrar isso, vale voltar ao Tintim e a Steven Spielberg. A caminho
de Cannes, o diretor deu uma paradinha em Paris. Seu assistente trouxe dois
livros do Tintim de uma livraria. Ao descobrir as aventuras do jornalista detetive, comentou surpreso: “Já haviam inventado o Indiana Jones e eu não
sabia!”
Quem leu Príncipe Valente sabe que Game of Thrones já estava lá. Fica a
dica, Steven.
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Misturas e aventuras
Trabalho assinado por Ney Megale mostra objetos diversos
que podem ser associados a algum tipo de inspiração.
“... uma imensa panela onde eu jogo tudo, misturo e
tiro coisas que ora são para o CNPJ ora para o CPF. Tudo
me interessa, mas nem tudo me apaixona”, escreve o
publicitário Marcos Apóstolo. Ele também destaca o
personagem Tintim (acima), hoje um “setentão”, que o
inspirou a “conhecer o mundo com suas aventuras”

Venha fazer parte do mundo de mais de 13 milhões de pessoas que trabalham, estudam,
se divertem e fazem compras em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e nas principais
cidades do país. O melhor espaço para sua marca fazer parte da vida das pessoas.

Vote Eletromidia no Caboré 2016.

Veículo de Comunicação: Plataforma de Mídia.

A mais completa plataforma de mídia urbana do out of home brasileiro.
Nas Ruas

No Transporte

Nos Ambientes de Consumo

Vem com a gente: comercial@eletromidia.com.br
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DigitAl
Adobe quer ser conhecida pelos
profissionais do marketing no Brasil
Para Gabriela Vieira, diretora da área na Adobe Latam, a empresa
se destaca por ter ferramentas que unem criatividade e performance
Divulgação

mariana zirondi

P

ode até soar um pouco machista perguntar a uma diretora qual a importância de suas
conquistas para as mulheres,
mas comandar o marketing de
toda a América Latina, em uma
empresa de tecnologia como a
Adobe, traz para Gabriela Vieira a responsabilidade de ser a
única líder mulher da empresa
na região. “A área ainda é muito
masculina, mas o mercado tem
se transformado e estamos crescendo”.
A executiva assumiu em julho
de 2016 como diretora de marketing da Adobe Latam, trazendo as
experiências de suas passagens
pelas gigantes Motorola, Google e, mais recente, Xiaomi. Há
duas semanas, participou de sua
primeira convenção mundial da
companhia, a Adobe Max, realizada em San Diego, nos Estados
Unidos. Entre muitas reuniões
com líderes de todas as regiões
do mundo e trocas entre mercados mais e menos desenvolvidos,
Gabriela se sente confortável em
dizer que está trabalhando em
uma empresa que acredita.
Formada em publicidade, a
executiva direcionou sua carreira para atuar com negócios, por
acreditar que a área de marketing
evolui muito rápido e precisa se
atualizar na mesma velocidade,
acompanhando outros mercados
com os quais se comunica. “A
educação vai sofrer uma revolução, e o Brasil tem duas grandes
saídas: tecnologia e criatividade”, afirma Gabriela.
Esse, inclusive, é um dos argumentos da executiva para o apoio
da Adobe à Ebac (Escola Britânica
de Artes Criativas), que chegou
ao Brasil neste ano. A escola nasceu na Inglaterra, como uma medida do governo para recuperar a
indústria, que estava defasada.
Optaram por investir na criatividade e o país inovou, desenvolvendo grandes designers, marcas
e escolas que formassem esses
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Gabriela Vieira diz que “O Brasil tem duas grandes saídas: tecnologia e educação”

“A belezA do que
fAzemos está
nA união dos
dois mundos.
quAnto mAis As
nuvens CreAtive
e mArketing
ConversArem, mAis
nos tornAmos
importAntes”

profissionais.
“A escola no Brasil tem uma
estrutura maravilhosa e é liderada por Maurício Tortosa. A ideia
da economia criativa é muito
maior que a Ebac, que é mudar a
perspectiva do Brasil através da
criatividade. Olhe para Cannes e
podemos ver o que somos capazes de fazer. E a Adobe entra com
o instrumento. Não precisamos
mais ter um investimento muito alto para ter acesso ao melhor
da tecnologia. Devemos fornecer
instrumentos que vão permitir
criar, por isso que apoiamos a
Ebac”.
A marca Adobe é muito forte
no Brasil. Gabriela afirma que,
segundo uma pesquisa global da
companhia, o jovem brasileiro
é o que mais acredita que a criatividade é uma ferramenta para
mudar o mundo.
Ao assumir o comando de
uma área como a de marketing,

Gabriela discute os desafios que
tem pela frente no mercado brasileiro. “Os criativos sabem exatamente quem nós somos, mas
os marqueteiros não. Temos a
melhor ferramenta de analytics
do mundo, mas no Brasil não
se conhece bem. Não existe, na
minha opinião, nenhuma outra
empresa que una as duas coisas:
o criar e o performar. A beleza
do que fazemos está na união
dos dois mundos, e quanto mais
as nuvens Creative e Marketing
conversarem, mais nos tornamos
importantes”, afirma.
A executiva se refere aos dois
carros-chefes da empresa baseados na nuvem, que vendem as
ferramentas de criação, como
Photoshop e Illustrator, e as de
performance, como o Analytics,
Campaign e Audiencce Manager.
“Vendíamos caixinhas e tivemos
a coragem de virar para o mercado financeiro e mostrar que
mudamos a forma de trabalhar.
Muitas empresas vão morrer sem
fazer essa mudança. 50% das empresas que, na década passada,
faziam parte das melhores, não
existem mais”, exemplifica.
A maturidade de algumas
empresas brasileiras, explica
Gabriela, está chegando e a pressão do consumidor é grande. O
brasileiro, segundo ela, adere às
tecnologias e, por estar em um
país emergente, passou por cima
do computador, indo direto para
o smartphone. “Existe hoje o
grande tráfego mobile. Então as
empresas estão sob pressão para
reagir”.
Gabriela exalta a importância
da tecnologia. “Com os nossos
produtos, damos o cérebro para
as empresas. No Brasil, vamos
fazer uma diferença muito grande, porque não temos conflitos,
afinal não vendemos mídia. Então se você usa nosso analytics,
você não está entregando suas
informações, nem para mim nem
para o seu concorrente. Fazemos
as empresas absorverem, aprenderem e reagirem”, conclui.

O que esses
profissionais
têm em comum,
além do talento?
A
Todos estão na Globo em posição
de destaque. Para nós, é um
orgulho porque todos eles
começaram na Vanguarda.
Algu n s

recentemente

e

outros logo no início da
G l o bo e m no s s a reg i ã o.
Quando talento e eficiência
se juntam, é sucesso na certa.

A FI L IADA GLO BO

Além dos
profissionais de vídeo,
a Vanguarda já forneceu
à Rede Globo: cinegrafistas,
editores, produtores e fun cionários de diversos setores.

mundo digital
kamisoka/iStock

o negócio das startups
e dos iPos - Parte 2
Para continuar a análise iniciada na
coluna passada, vale registrar mais dois
IPOs de duas estrelas: Twitter e LinkedIn
Rafael Sampaio

P

ara continuar a análise iniciada na coluna
passada, vale registrar mais dois IPOs de
elevado valor de duas estrelas do mundo digital. O IPO do Twitter ocorreu em 2013 a US$
26 por ação, que passou a US$ 45,1 na manhã
seguinte. Mas o negócio nunca se provou
rentável e dotado de um modelo de receita
de sucesso, e hoje sua ação está a US$ 18.
O LinkedIn, criado em 2003, fez seu IPO
em 2011, por US$ 45, valor que dobrou em
um dia. Chegou a US$ 250 no fim de 2015,
ano em que faturou US$ 2,9 bi, 35% a mais
que no anterior, mas quando perdeu US$ 166
milhões. O negócio foi salvo pela Microsoft,
que pagou um total de US$ 26,2 bi em junho
de 2016, correspondente a US$ 196 por ação
(incluindo um premium de 50%). De um modo geral, porém, analistas disseram que foi
um mau negócio, já que não será nada fácil e
vai demorar um bom tempo para a Microsoft
recuperar seu enorme investimento.

Além da grana levantada nos IPOs, a outra vertente de “resultados” do digital são
as startups, que também apresentam um
perfil lotérico. São centenas de milhares de
iniciativas que sumiram na poeira do insucesso ou que patinam sem perspectivas de
se transformarem em negócios rentáveis
(uma lista parcial de grandes fracassos inclui
os mencionados AOL e Yahoo!, mais MySpace, Orkut, GeoCities SecondLife e outros dos
quais não se tem mais nem mesmo a memória).
Apenas uma pequena minoria das startups continua indo de forma entre razoável
e bem, mas o que gera a grande fantasia coletiva são o punhado de startups bilionárias,
como os mencionados Google, Facebook e
LinkedIn, mais o YouTube (que foi comprado pelo Google por US$ 1,65 bilhão, em 2006,
com cerca de um ano de vida), o Waze (adquirido igualmente pelo Google por US$ 1,1
bilhão, em 2013, com cerca de cinco anos de
existência) e o WhatsApp (lançado em 2009
e vendido em 2014, para o Facebook, por US$
16 bilhões).
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O problema principal desse “modelo de
negócios”, que está afetando o ecossistema de muitos setores, é que nem sempre as
operações que se mostraram bem-sucedidas
no seu início ou algum tempo depois conseguem estabelecer um modelo sustentável
para elas mesmas e, principalmente, para
outras organizações do setor. Até o momento, o digital tem sido melhor em destruir o
valor para muitos negócios, gerando valor
efetivo apenas para algumas raras operações
e, ainda por cima, nem sempre de forma duradoura. O enigma da esfinge que se coloca
para o mundo digital é como fazer a revolução, construindo algo que seja realmente
sólido em um prazo razoável e com alguma
perenidade.
O mais recente exemplo desse fenômeno é o Uber, que vem povoando o sonho de
milhões de empreendedores e investidores
com sua mágica de reduzir o preço dos serviços de táxi para os consumidores, gerando
milhões para seus empreendedores. Sonho
que se choca com a realidade, infelizmente.
A empresa, fundada em 2009 em San Francisco e hoje avaliada em US$ 62,5 bi, levantou nos últimos anos US$ 11 bi em venture
capital para sua expansão mundial. Só que
nunca deu lucro. Em três trimestres de 2015
reportou que faturou US$ 1,2 bi, mas gastou
US$ 1,7 bi. Na primeira metade de 2016, indicou perdas de US$ 1,27 bi. Mesmo assim, analistas apostam que será o IPO mais quente de
2017 e estabelecerá novos recordes para operações do gênero. Nesse meio tempo, vem
acumulando recordes de ações trabalhistas
e civis, ondas de protestos e legislações contrárias ao redor do mundo e até mesmo o desencanto dos motoristas que explora.
Não é de se estranhar, uma vez que o primeiro e mais antigo sucesso desse gênero de
atividade é a Amazon, fundada em 1994, que
registrou 20 anos de péssimos resultados,
apesar de seu enorme crescimento de faturamento e atividades, que chegou a US$ 88
bi em 2014, quando apontou prejuízo de US$
240 milhões. Situação que deu sinais de mudança apenas agora, com um lucro de US$
857 milhões no 2° trimestre de 2016.

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

curtas
Fotos: Divulgação

Os shows do cantor americano Justin Bieber no Brasil, que
integram a turnê mundial Purpose World Tour, têm como patrocinador a cerveja Desperados (foto), marca da Heineken Brasil –
empresa que mantém uma parceria de longo prazo com a T4F, realizadora dos shows. “O show do Justin Bieber possuía um fit muito
grande com a marca Desperados, por isso resolvemos ser a cerveja
oficial da passagem da turnê pelo Brasil. Além de ter exclusividade de venda durante os shows, a marca aparece nos materiais de
divulgação”, diz Vanessa Brandão, gerente da marca Desperados.
Segundo a executiva, a marca fala com o público jovem e por isso
está sempre em busca de meios de se conectar com ele, seja com
ações exclusivas ou patrocínios. A marca de cerveja fará diversas
ações antes e durante a turnê de Bieber, uma delas já está definida: uma promoção de ingressos. Os shows ocorrem no dia 29 de
março de 2017, no Rio, e nos dias 1 e 2 de abril, em São Paulo. As
agências que atendem a Desperados são Talent e a digital Lema.

A Africa, depois de participar de processo de concorrência, conquistou a conta da Sapore, que terá pela primeira vez uma agência de publicidade. Fundada em 1992, a Sapore é a maior empresa
latino-americana de capital 100% nacional no segmento de restaurantes corporativos. Com mais de 15 mil funcionários, atuação
internacional e 1.100 clientes, a marca foi responsável pelas refeições de 11 mil atletas durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Para
marcar o início da parceria, o jornal Valor Econômico trouxe, na
semana passada, o primeiro anúncio institucional da marca (foto).
A NewStyle ganhou a concorrência da Mastercard e passa a integrar o pool de agências responsáveis pela comunicação da marca no Brasil. A agência será responsável pela criação e execução
de campanhas promocionais, eventos e campanhas de incentivo e
ativações nos canais de contato da marca. Eles vão trabalhar com
as áreas de marketing e advisors da Mastercard.

Um guia com as melhores opções nos diferentes estilos de
comida para aproveitar a riqueza gastronômica da cidade.
Serão 10 categorias. Cada uma delas com 10 pratos eleitos por
um júri formado por críticos, gourmets e jornalistas especializados.

ANUNCIE!
Divulgação e cobertura multiplataforma.

impresso

digital

mobile

redes sociais

Circulação: 8/Dez
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quem fez
Cristiane Marsola cristiane@propmark.com.br

Fotos: Divulgação

Calor huMano

Para lançar a linha de produtos Abraço, a
L’Occitane au Brésil aposta na característica
dos brasileiros de distribuir carinho. O filme
para TV aberta e fechada traz uma animação
que mostra a linguagem do abraço. A campanha ainda conta com uma plataforma interativa, que traz o mapa dos abraços compartilhados nas redes sociais.

LDC
L’occitane au BrésiL
Título: Abraço; produto: institucional; direção de
criação: Cássio Moron e Fábio Saboya; criação: Marcelo Vendramel; produtora do filme: Vetor Zero; direção de cena: Mateus de Paula Santos e Diogo Kalil; produtora de som: Soup; aprovação do cliente:
Nicolas Geiger, Fernanda Pereira e Beatriz Gonçalves.

aMor de Mãe

Famílias reais são personagens principais da campanha
de Fresh para lançamento da nova fórmula. O primeiro
filme mostra a mensagem de sua mãe à filha, que não se
sente representada, mas é a realização do sonho da mãe:
sorridente, de olhos brilhantes e cabelos cacheados.

AKQA
MonDeLez
Título: Conselho de Mãe; produto: Fresh; diretores de criação
executivos: Diego Machado e Hugo Veiga; diretor de criação
associado: Renato Zandoná; redator: Raphael Valenti; produtora de filme: PBA Cinema; direção de cena: Luisa Maria Kracht; produtora de som: TDL Music; aprovação do cliente: Fabio
Melo, Vinicius Delmont e Diego Fenerich.

Manobras

A F.biz assina a campanha da Oakley, marca
da Luxottica, para o lançamento da linha de
tênis Pro Skate, voltada especialmente para
a prática do esporte. Os skatistas já consagrados Bob Burnquist, Rony Gomes e Murilo
Peres e as promessas Erick Lopes e Eduardo
Neves dão seus testemunhais nos três filmes
divulgados nas redes sociais da marca.

F.Biz
Luxottica
Título: Nova linha Pro Skate Oakley. Desenhado para incansáveis; produto: Oakley; diretor de arte:
André Batista e Guilherme Grotti; redator: Thiago
Gueler; direção de cena: Bruno Passos e André Batista; produção de trilha: Shuffle Audio; aprovação
do cliente: Kellen Dallanese, Rafael Esposto, Caio
Aguiar e Thais Tolentino.
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então é natal

Para celebrar as histórias entre pessoas queridas, a
Africa apostou no tom alegre na campanha de Natal
da Natura, deixando de lado o clichê das mensagens
emotivas. São dois filmes, um para a fragrância Essential e outro para Humor. Com o conceito Tem sempre
a beleza de uma história entre um ‘De’ e um ‘Para’. Para cada história existe um presente de Natal Natura, a
marca mostra momentos felizes vividos em dupla. A
campanha também terá ações em rede sociais, anúncios em revistas, spots em rádio e mobiliário urbano
em São Paulo, Fortaleza e Salvador.

AFriCA
natura
Título: Sobreposições; produto: Natal; criação: Michel Morem,
Felipe Lermen, Pedro Bullos e Waldemar França; produtora de
filme: PBA Cinema; direção de cena: Rog Souza; produtora
de som: A9 Áudio; aprovação do cliente: Andrea Alvares, Denise Coutinho, Denise Figueiredo, Vera Sousa, Luciana Branco,
Karina Guimarães, Renato Winnig e Ana Carolina Soutello.

Fronteiras

O filme The Wall, criado pela Leo Burnett
México para a cerveja Corona, convida os
mexicanos a transporem barreiras. Inspirado pela ideia de Donald Trump, presidente
eleito dos Estados Unidos, de construir um
muro para separar os dois países, o vídeo
traz o ator Diego Luna mostrando que os
conterrâneos deveriam também se indisporem com os muros que existem dentro do
próprio país e não os deixam avançar. Na
peça, o ator convida os mexicanos a não se
vitimizarem mais. “La vida se toma por los
cuernos”, declara. A peça foi rodada no México e finalizada no Brasil. A direção de cena
é de Rodrigo Saavedra.

Leo Burnett MéxiCo
corona
Título: The Wall; produto: institucional; VP de
criação: Daniel Perez Pallares; criação: Aldo González, Ariel Senzacqua, Gui Camargos, Federico
Russi e Daniel Peréz Pallares; produtora do filme:
Landia; diretor de cena: Rodrigo Saavedra; produtora de som: Kung Fu Audio.

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

Patrocínio:
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M A GENTE
Este ano é um dos mais difíceis da história do nosso setor.
Porém, uma agência que chega aos 54 anos sabe muito bem
o que é sobreviver e crescer na dificuldade. Consciente,
focada, determinada. Preservando a equipe. Mais que isso,
fortalecendo o time com pessoas que fazem a diferença.
Foi o que fizemos. Trabalhamos o dobro, o triplo.
Transformamos sábados em produtivas segundas-feiras,
noites de insônia em horas de reflexão. Quebramos todas
as barreiras daquilo que se chamava on e off. Somos all line.
Semeamos e estamos colhendo. De janeiro a outubro,
conquistamos sete novas contas. E a força dessas marcas?
Lado a lado com os queridos clientes desta casa (um deles
conosco há 54 anos), todas as manhãs chegamos aqui felizes
e ainda mais desafiados. E o ano ainda não terminou.

Ligue (11) 2155-8302
e fale com o Rino.
Ele vai contar como.

uma agência all line

rinocom.com.br

Dá para você também contar com a Rino.

STORYTELLER
Marina Cota

A próstata
Na chamada manutenção preventiva, há
um exame simplesmente desmoralizante.
A conhecida e comentada dedada
LULA VIEIRA

M

eu médico, clínico geral, não aceita
seguro de saúde. Mas sou fiel a ele,
em nome da gratidão e da confiança. Se eu
acho que meus clientes não têm de fazer
leilão de preço, por que razão eu teria uma
atitude mesquinha com o profissional em
cujas mãos coloco minha vida? Pago a consulta de valor quase insultante, mas tenho
certeza de que minha existência neste vale
de lágrimas está melhor cuidada.
Vai daí que ele resolveu que está na hora
de fazermos um checkup. Exames de sangue, provas de esforço, raio X, estas coisas
todas que garantem a você que a morte está
meio distante. Digamos até amanhã de manhã. Na chamada manutenção preventiva,
há um exame simplesmente desmoralizante. O tal exame de próstata. A popular, conhecida, decantada e comentada dedada.
Pelo que meus parcos conhecimentos de
dedadas, próstatas, medicinas e cânceres
me permitem falar, trata-se de um procedimento simplíssimo. É como, para um publicitário, fazer um anúncio de supermercado. Enfia-se o dedo devidamente untado
de vaselina no furico, procura-se a tal próstata, fala-se para o cliente algo idiota como
“relaxe!” (quem relaxa com um dedo no rabo não merece viver, mesmo sendo veado)
e massageia a glândula citada. Pelo que eu
sei, e sei pouco, mas sei que sei o suficiente,
a tal glândula tem o tamanho de uma noz.
Se estiver maior do que isso ou se o paciente der um berro de arrebentar paredes, há
algo errado. Não é preciso mãos de pianista
nem talento de harpista para fazer o diagnóstico. Se a próstata está inchada, se o
paciente te mandar à puta que o pariu aos
gritos, chama um especialista: fodeu.
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Pois o meu médico me recomendou um
urologista da estirpe dele. Caro pra caramba. Que não aceita plano de saúde. Aquele
tipo de doutor que, quando você liga para
marcar consulta, a secretária garante que
só tem horário para daqui a seis anos, mas
que como você é recomendado do doutor
fulano, ele te atende hoje de tarde. Eu me
conformo em pagar o meu médico pelo que
ele cobra, mas nesse caso - me enfiar o dedo - não seria necessário ir além dos profissionais cadastrados no meu plano de saúde. Não que eu ache o meu rabo um reles
rabo, nem os médicos do plano reles médicos. Simplesmente não sinto a diferença
de um dedo conveniado para um dedo com
doutorado no exterior. Se for o caso, pago a
vaselina à parte ou levo de casa uma luva
Dior.
Por isso pedi para minha secretária escolher um urologista na imensa lista de meu
plano e marcar uma consulta. Vai daí que
um amigo meu soube e não se conformou:
“Lula, o urologista que seu médico te indicou é o mesmo que o meu! Ele é o mesmo
urologista de fulano, de beltrano e da Globo
inteira! Nove em cada dez fiofós da sociedade carioca recebem o dedo médio deste
médico! É uma honra ter o reto violado por
ele. Deixe de ser brega e não saia oferecendo a bunda velha pra qualquer urologista!
Vá ao melhor!”
Confesso que fiquei na dúvida. Afinal
tenho de me dar o respeito. Se alguém
descobre que, na calada da noite, andei
sendo percorrido por um dedo plebeu, de
mero conveniado, o que dirão meus clientes, meus colegas? Como poderei encarar o
Marcio Borges? E o Armando Strozenberg?
E o Edney Narchi? Como se vê, minha próstata está com problema de status.

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

prêmiOs
Troféu O Comunicador será entregue
a 29 empresas e a três profissionais
Divulgação

Júri avaliou um total
de 87 finalistas das
áreas de TV, rádio,
mídia impressa,
exterior e digital.
Cerimônia de
premiação será
realizada em março

O

julgamento da 30ª edição
do Prêmio Veículos de Comunicação, uma iniciativa da
revista Propaganda, da Editora Referência, que também
publica o PROPMARK, com o
apoio da Abramark (Academia
Brasileira de Marketing), ocorreu no último dia 17. O prêmio
reconhece os meios de comunicação que se destacaram no
mercado neste ano e os profissionais que são responsáveis
por iniciativas vencedoras.
Ao todo, 87 empresas de comunicação estavam entre as
finalistas e disputaram o troféu nas 29 categorias (confira
os vencedores nesta página).
A cerimônia de entrega dos
troféus O Comunicador aos
vencedores será realizada em
março do próximo ano.
Para reconhecer os veículos que mais se destacaram
no último ano, os jurados
avaliam ações comerciais, de
marketing e de audiência que
trouxeram resultados e garantiram destaque da mídia perante os concorrentes.
Além das empresas ganhadoras das 29 categorias, o júri
escolheu três personalidades
que se destacaram nos veículos de comunicação e agências
neste ano. O Profissional de
Mídia do Ano é Jairo Soares,
COO e Head de Mídia da Fischer America. O Profissional
de Veículo do Ano é Walter
Zagari, VP comercial do Grupo
Record. Sílvio Santos, presidente e comunicador do SBT,
foi escolhido o Empresário de
Comunicação do Ano.

Madia, Caldeira, Cocco, Seragini, Aranha, Ferrentini, Mira, de Lucca e Cobra: jurados escolheram os melhores veículos e profissionais

VenCedOres
CaTegOria
TV AberTA NAcioNAl

VeíCulOs
TV Globo

TV AberTA reGioNAl

TV ViTóriA eS

TV por ASSiNATurA reGioNAl

TV AlphAVille

TV por ASSiNATurA eNTreTeNimeNTo
TV por ASSiNATurA eSporTeS
TV por ASSiNATurA NoTíciAS
TV por ASSiNATurA DocumeNTárioS
TV por ASSiNATurA iNfANTil

mulTiShow
SporTV
GloboNewS
hiSTory chANNel
DiScoVery KiDS

ráDio NAcioNAl

JoVem pAN

ráDio reGioNAl
JorNAl NAcioNAl
JorNAl reGioNAl

iTATiAiA - mG
o Globo
A TArDe - bA

JorNAl eSpeciAlizADo

VAlor ecoNômico

reViSTA De ASSuNToS GerAiS

piAuí

reViSTA De NeGócioS

exAme

reViSTA mASculiNA
reViSTA femiNiNA
reViSTA eSpeciAlizADA
reViSTA cuSTomizADA
reViSTA mercADo De luxo
míDiA ouT of home
porTAl
bloG
reDe SociAl
mobile
áuDio e VíDeo
DeSTAQue Do ANo
lANçAmeNTo Do ANo
mulTimeioS

GQ brASil
clAuDiA
rolliNG SToNe
AViANcA em reViSTA
hArper’S bAzAAr brASil
elemiDiA
uol
cATrAcA liVre
fAcebooK
wAze
SpoTify
recorD
brASil rADio (Grupo bANDeirANTeS)
o eSTADo De S.pAulo

profiSSioNAl De míDiA Do ANo

JAiro SoAreS, DA fiScher AmericA

profiSSioNAl De Veículo Do ANo

wAlTer zAGAri, Do Grupo recorD

empreSário De comuNicAção Do ANo

SílVio SANToS, Do SbT

Ao todo, 87
empresAs de
comunicAção
estAvAm entre
As finAlistAs e
disputArAm o
troféu nAs 29
cAtegoriAs

Para eleger os profissionais,
os jurados levaram em conta a
trajetória profissional, a credibilidade, a contribuição para o
mercado e para o crescimento
da indústria da comunicação
como um todo.
O júri é formado por integrantes da Abramark. Participaram do julgamento Armando Ferrentini, Eduardo
Souza Aranha, Elcio Anibal
de Lucca, Francisco Alberto
Madia de Souza, Gilmar Pinto
Caldeira, José Estevão Cocco,
Lincoln Seragini, Marcos Cobra e Milton Mira de Assumpção Filho.
A edição de dezembro da revista Propaganda terá uma reportagem especial sobre cada
um dos vencedores do Prêmio
Veículos de Comunicação.
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prêMios

Marketing Best 2016 seleciona
cases que valorizam estratégia
19 projetos foram eleitos pela Abramark e entrega dos troféus será no
dia 6 de dezembro no Tom Brasil, com show da cantora Leci Brandão

A

29ª edição do prêmio Marketing Best, organização
conjunta da Editora Referência e MadiaMundoMarketing,
consagrou 19 cases. Os jurados
pautaram sua decisão nas estratégias mais inovadoras, que
ajudaram a reforçar o branding
das marcas. A festa de entrega
dos troféus será no dia 6 de dezembro, no espaço Tom Brasil,
em São Paulo. A atração será
a cantora e compositora Leci Brandão, com participação
especial do sambista Reynaldo. A ideia dos organizadores
é homenagear o samba, ritmo
genuinamete brasileiro, no ano
do seu centenário. Os mestres
de cerimônia serão Elisângela Peres, âncora do programa
Grandes Nomes da Propaganda,
e João Faria, da Rádio Estadão.
A comissão julgadora foi presidida por Jomar Pereira da Silva
Roscoe, jornalista e presidente
da Associação Latino-Americana de Agências de Publicidade;
juntamente com o jurado Décio
Clemente, presidente da Dclemente & Associados e comentarista de marketing da Rádio
Jovem Pan; Francisco Alberto
Madia de Souza, presidente do
MadiaMundoMarketing e da
Academia Brasileira de Marketing (Abramark); Francisco Gra-

Vencedores
eMpresa/entidade
AACD
Abril/Revista Exame
Accenture
Apae
Banco Original
Danúbio
ESPM
Fenapro
Ferrero Rocher

case
Resolve problemas e desenvolve
alternativas para contornar a crise
Aplicativo Exame Hoje
Programa de Aceleração
de Vendas Digitais
Time do Pezinho
Lançamento Banco Original
Máximo Frescor, Máximo Sabor
Inovação e Pesquisa
transformando o mercado
Relevância e Protagonismo
da Propaganda
Crafting Show

MasterCard

Quem ri por último,
ri com MasterGold

Mercedes-Benz

MB Solutions Week

Morya

Um Case de Sucesso,
Há 60 anos

Musickeria

Arena Banco Original

Sanofi

Dorflex - Campanha Vai Doer

Seara

Seara Social Food Truck

TV Vanguarda

Aqui é o seu Lugar!

Vigor

Leite Fermentado - Minions

Vigor

Vigor Grego - o iogurte grego
mais famoso do Brasil

Vigor

Nova Vigor Mix

Alê Oliveira
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cioso, conselheiro associado da
ESPM e membro da Abramark;
e José Estevão Cocco, presidente da J.Cocco Comunicação
Integrada de Marketing e integrante da Abramark.
A Vigor teve três trabalhos
eleitos (ver tabela). As demais
empresas e instituições foram
Danúbio, AACD, Accenture,
Apae/São Paulo, Banco Original, Exame, ESPM, Fenapro
(Federação Nacional das Agências de Propaganda), Ferrero
Rocher, Mastercard, Mercedes-Benz, Morya, Musickeria,
Rede Vanguarda, Sanofi e Seara. Os resumos começam na
página 38 e se estendem à 46.
“É a maior premiação do
marketing brasileiro, cujo propósito é reconhecer a estrutura
estratégica consolidada pelos
profissionais de marketing. O
Marketing Best celebra esses
executivos, que tanto contribuem para as marcas se conectarem com os seus consumidores. E isso é mais relevante
num ano em que a economia
brasileira não foi auspiciosa.
E, com esse cenário, atingir as
metas de vendas foi um pouco mais difícil. O sucesso veio
com a diferenciação mercadológica”, disse Ferrentini, presidente da Referência.

no último dia 17, na sede do
MadiaMundoMarketing, em São
Paulo, os representantes das empresas vencedoras da 29ª edição
do Marketing Best foram recepcionados por Armando Ferrentini. Ele
detalhou os procedimentos para a
festa de premiação, que reúne os
líderes de marketing e suas equipes. “A animação é marca registrada do evento”, sintetiza Ferrentini. A premiação será na casa de
shows Tom Brasil, no dia 6 de dezembro. “A Leci Brandão é o nome
certo porque é figura ímpar do
samba, que completa 100 anos”,
finaliza Ferrentini.

prêMios

Vigor revoluciona categorias e
três produtos conquistam jurados
Fotos: Divulgação

Vigor Mix teve campanha com desdobramentos, já que a comunicação tinha de despertar o interesse do consumidor para uma categoria que há muito não apresentava inovação

A

Vigor conquistou na edição deste ano do Marketing
Best três troféus. Um deles foi
para o “blend de manteiga Vigor Mix”, categoria que estava
a tempos sem inovações.
O produto é uma combinação de manteiga com margarina, que mistura as principais
características dos dois produtos: o sabor da manteiga e a cremosidade da margarina. O tom
da comunicação precisava seguir a estratégia para despertar
o interesse por algo novo. Para
a divulgação, foi produzido um
vídeo com abordagem intensa e
emergencial. Além disso, também foi realizado trabalho de
mídia mobile.
A campanha teve duração de
um mês e meio. No total, a marca teve mais de 11 milhões de
visualizações. No hotsite foram
mais de 120 mil acessos.
Outro case premiado da empresa foi Vigor Grego, que ganhou embalagem, textura, diversidade de sabor e approach
de comunicação, desde 2012,
para construir uma marca sólida. Na época, os mercados
estavam sendo inundados por
produtos muito semelhantes,
porém com preços bem abaixo,
buscando cativar os consumidores de Vigor Grego.
Por isso, Caio Castro, Rodrigo Faro, Alinne Moraes e Débora Nascimento foram convo-

cados para passar a mensagem
desejada. A campanha bateu
recorde de recall no digital – foram mais de 2 milhões de pessoas impactadas só no primeiro
dia, mais de 5,5 milhões de visualizações no YouTube e outras 3,7 milhões no Facebook,
onde recebeu dois milhões de
interações.
No offline também não foi
diferente. Com um recall superior a 67%, Vigor Grego atingiu
a maior taxa de Top of Mind da
sua história: 58%, contra menos de 14% dos concorrentes.
Para revolucionar o segmento de leite fermentado, a Vigor
somou a força da marca com
um fenômeno mundial de desenhos infantis, os Minions.
Para começar a parceria, a Vigor
lançou uma embalagem para
o seu produto, fato que transformou por completo o padrão
que por tanto tempo acompanhava todos os fermentados:
as garrafinhas agora seriam em
formato de Minions, com seis
modelos diferentes.
A marca criou campanha integrada com conteúdos distintos e personalizados. Com um
plano bem desenhado, já nos
primeiros meses, teve um aumento de 60% no volume das
vendas. A embalagem conquistou o prêmio Abre de Embalagem Brasileira de prata na categoria bebidas não alcoólicas.

Caio Castro é um dos atores que participaram da campanha de Vigor Grego

Embalagens em formato de Minions transformaram a categoria de fermentados
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prêMios

aacd coloca em ação “fantástica
máquina para resolver problemas”

E

m 2015, a AACD (Associação de Assistência à Criança
Deficiente) completou 65 anos
com mais de 200 milhões de
atendimentos realizados, o que
beneficiou cerca de 50 milhões
de pessoas, direta e indiretamente. Apesar dos números
positivos, o ano de crise obrigou a entidade a se reinventar.
Além de aperfeiçoar os canais
tradicionais, colocou no ar A
Fantástica Máquina Resolvedora de Problemas, ação pró-bono

criada pela Z+. A ação colocou
as pessoas frente a frente com
a realidade dos seus pacientes.
Outro canal criado foi fruto
de parceria com empresa de financiamento, que permitiu à
entidade receber recursos vindos da comercialização de título de capitalização.
Realizou ainda o Sorteio
premiado entre seus mantenedores. A instituição repaginou
seus cartões de Natal, que passaram a ser digitais.

apae-sp ressalta importância
de fazer o teste do pezinho

accenture supera desafio e canal
online da Vivo aumenta vendas

A

Accenture Interactive, especialista em geração de
tráfego qualificado, foi responsável por superar um desafio
para o canal online da Vivo,
aumentando o volume de vendas e a participação frente aos
demais pontos de venda da
companhia. Mas, teve de reformular a comunicação com
seu público-alvo e revisar os
processos de contratação para
tornar a experiência de compra
mais personalizada.

Assim, desenvolveu um programa endtoend para otimização do fluxo de vendas online,
desde a geração de tráfego e a
conversão em leads qualificados nas páginas e campanhas
online até a finalização da contratação, com eventual apoio
em call center. O plano considerou reestruturação. O resultado mais acentuado foi o crescimento do volume de vendas
no canal online: 77,3% e o share saltou de 6% para 12%.

exame desenvolve aplicativo de
notícias e cresce base de assinante
Divulgação

Divulgação

Peça da campanha da Apae para alertar sobre o Teste do Pezinho

App Exame Hoje, que reúne conteúdo sobre carreira, empresas e projetos

A

C

Apae de São Paulo foi pioneira no Teste do Pezinho
no Brasil. O laboratório da entidade é o maior da América Latina. No entanto, um dos problemas é que, embora seja um
exame obrigatório e respaldado
por lei, muitas mães não sabem
a importância de fazer e acompanhar o resultado do teste.
Por isso, ela decidiu investir na ação #TimedoPezinho. A
estratégia foi idealizar ação em
campo com jogadores, apro-

40 21 de novembro de 2016 - jornal propmark

veitando o dia 6 de junho, Dia
Nacional do Teste do Pezinho.
Os jogadores entraram descalços em campo, carregando uma
faixa com o alerta para a realização do teste. Além da participação do Juventus como time
“principal”, Corinthians, Ponte Preta e Portuguesa também
aderiram à campanha. Juntando o Facebook do Juventus e o
da Apae, a divulgação do vídeo
inicial alcançou 2.306.213 milhões de pessoas.

onhecida pelo leitor brasileiro há quase 50 anos, a
revista Exame, do Grupo Abril,
identificou lacuna no mercado
de publisher nacional: um aplicativo que gerasse informação
relevante, ágil e exclusiva. Assim surgiu o app Exame Hoje,
que reúne conteúdo sobre carreira, empresas e projetos.
A revista conta com uma
equipe editorial dedicada para
gerar notícias diárias e exclusivas para o app. Além disso, a

ferramenta disponibiliza para o
leitor a revista digital de periodicidade quinzenal.
Um dos maiores desafios foi
comunicar para o leitor as funcionalidades. Como estratégia
de marketing para impactar o
target, a Abril desenvolveu uma
jornada padrão de abrangência
nacional, com duração de três
meses. Com seis meses de funcionamento do app, a Exame
identificou crescimento de 60%
na quantidade de assinantes.

Em publicidade, ganham-se
prêmios pela criatividade.
A nova/sb ganha
também pela ética.
Pela segunda vez consecutiva, a nova/sb foi eleita “Agência do
Ano” no Prêmio Colunistas de Brasília. Conquistar 24 prêmios de
um total de 46, no segundo maior mercado do país, não é pouca
coisa. Foram dois grand prix, 14 ouros, três pratas e cinco bronzes.
“Sons da Conquista”, para a CAIXA, foi considerada pela mídia especializada
a melhor campanha para as Olimpíadas. Antes, a campanha “Técnicos”,
para o Sebrae, já havia figurado entre as 10 melhores da Copa. Ainda
agora, a campanha “Fábrica de Emoções”, para a CAIXA Cultural,
conquistou medalha de prata no Festival Internacional El Ojo de
Iberoamérica e medalha de bronze no LIA (London International Awards).
A nova/sb é a única agência brasileira que faz campanhas em
todo o mundo para a Organização Mundial de Saúde. Já é a nona
vez que a agência é convidada para falar com quatro bilhões de
pessoas, de 200 países. No mundo digital, nosso site Comunica
Que Muda tem mais de 300 mil seguidores no Facebook, o
que faz da nova/sb a agência campeã das redes sociais no país.
Mas a nova/sb não é apenas uma agência de ideias, é uma agência
de valores também. Buscamos resultados para nossos clientes e para
nós sem abrir mão de princípios éticos, essenciais para quem trabalha
com comunicação de interesse público. Por isso, a nova/sb tem um
rigoroso Compliance e é a única agência brasileira a ter um Programa
de Integridade Corporativa. E estamos sendo reconhecidos por isso.
A nova/sb acaba de se tornar a primeira agência de publicidade
brasileira a conquistar o Prêmio Pró-Ética, concedido pelo
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União, em parceria com o Instituto Ethos e outras sete instituições.
Mais importante prêmio brasileiro nesse segmento, o Pró-Ética
reconhece empresas que trabalham de forma íntegra e ética.
Quer uma agência criativa e ética? Conheça a nova/sb.

São Paulo
11 3066.5400

Brasília
61 3329.8200

Rio de Janeiro
21 3554.1720

Cuiabá
65 4052.9180

prêMios

danubio contrata
chef Henrique
Fogaça e reforça
atributos da marca
A

marca de laticínios Danubio também foi destaque
no Marketing Best deste ano.
Embora já fosse tradicional e
autêntica, ela precisava fortalecer sua percepção como marca
critiva e descolada, reforçando
atributos como sabor e qualidade, considerados importantes
para a categoria.
A solução recomendada pela
agência da marca, a Fischer, desenvolveu mais que uma campanha publicitária. Fez parceria
com o chef Henrique Fogaça,
que passou a protagonizar todas as ações – em TV aberta,
rádio, mídia impressa e digital.

ESPM vem realizando estudos avançados e
pesquisas inéditas, e diversos de seus núcleos vêm desenvolvendo pesquisas inovadoras, cujos resultados têm sido bastante importantes.
O PMDGI (Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional) realizou, por exemplo, em parceria com a Associação Brasileira de
Franchising, o Global Mindset na internacionalização das franquias brasileiras, um estudo que
levou em consideração a força do segmento de
franquias no Brasil.
O Media Lab apresentou a segunda edição
da pesquisa Geração YouTube: um mapeamento
sobre o consumo e a produção infantil de vídeos
para crianças de 0 a 12 anos no Brasil, de 2005 a
2016.
O PPGCOM (Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e Práticas do Consumo) apresentou o Memorial do Consumo — museu virtual
voltado ao mapeamento, exploração e análise
de narrativas históricas, memorialísticas e afetivas sobre o consumo — que tem em média 400
acessos semanais, com um crescimento mensal
em torno de 15%.
Os estudos vêm sendo apresentados em congressos e simpósios pelo Brasil. Por isso, ganhou destaque e venceu a edição deste ano do
Marketing Best.
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Henrique
Fogaça em
peça da
Danubio:
importante
parceria

Nos filmes, ele cria e testa receitas com o produto. Pesquisas
realizadas mostraram forte impacto para a marca, com lembrança da campanha de 77% e
avaliação ótima/boa por 92%
do público.
O resultado foi a ampliação
da sua base de consumidores,
que passaram a conhecê-la, alcançando 87% do público de
interesse, além de alta experimentação: 68%.
Danubio também passou a
ser melhor percebida no que
diz respeito a qualidade, appetite appeal, desejo de consumo
e sabor de seus produtos.

espM realiza estudos
avançados e ganha prêmio

A

Divulgação

Divulgação

Entre centros
de estudos
está o Media
Lab, com
importantes
pesquisas

prêMios

Ferrero rocher se destaca no
Marketing Best com chefs italianos

C

om a crise econômica, as
cestas snacks e breakfast
são as que apresentam maior
retração nas vendas – e o chocolate é aquele que vem sofrendo os maiores impactos
negativos. E dentro da categoria chocolates, o segmento dos
bombons é o mais afetado.
Para reforçar a qualidade de
seus produtos – algo especialmente valorizado no segmento –, a Ferrero Rocher criou
uma ação para enfatizar a expertise e a tradição da família
Ferrero na confecção de cho-

colates de alta qualidade.
Trouxe ao Brasil dois chefs
italianos para mostrar como
o bombom é feito e realizou
ativações/performances
em
locais como o Eataly, em São
Paulo, e ações especiais na TV
Globo em programas como Estrelas com Angélica e Fátima
Bernandes.
Mais de 35 milhões de pessoas foram impactadas na TV,
houve mais de 1 milhão de
interações nas redes sociais,
além de mais de 19 publicações sobre a ação.

Divulgação

Ferrero Rocher traz ao Brasil chefs italianos para mostrar como o bombom é feito

Banco original convoca Usain Bolt e arena
para se apresentar como instituição diferente
Fotos: Divulgação

Bolt em peça da campanha do Banco Original, que ganhou troféu do Marketing Best

C

onsiderada a primeira instituição 100% digital, o
Banco Original teve pela frente o desafio de apresentar um
serviço diferente do oferecido
e regulamentado pelo Banco
Central. Um dos objetivos era
mostrar ao público a eficácia
e a segurança do aplicativo de
abertura de contas, o primeiro
que anula a necessidade de o
cliente procurar por uma agência física. A primeira e mais importante etapa da comunicação
foi feita por meio de um convite

de Usain Bolt para que o consumidor conhecesse o Original.
O filme correlacionava a vida
do atleta e a forma como ele
surpreendeu a todos com aquilo que o banco propõe. Já na
segunda fase, Ana Paula Padrão
foi a garota-propaganda em
12 filmes. E, em um esforço de
branding, criou a Arena Banco
Original. O resultado foi mais
de 2,7 milhões de acessos no
aplicativo de abertura de contas e 650 mil cadastros iniciados no app.

Arena Banco Original, criada pela Musickeria, que proporciona experiência

Outro grande desafio do Banco Original era fazer com que o
público se familiarizasse com
o conceito e se sentisse seguro
para usar um banco totalmente
digital. Para quebrar a resistência em relação a uma instituição
sem agência física, gerar credibilidade, relacionamento e
conversão efetiva de clientes, a
Musickeria criou vivência para
o conceito de originalidade por
meio de experiências que potencializassem a visibilidade
e o awareness da marca. Para

isso, foi desenvolvida a Arena
Banco Original, uma plataforma multientretenimento que
integra conteúdo, engajamento digital e ativação. O naming
rights ocorreu na temporada
de inverno 2016 de Campos do
Jordão. Foram quatro semanas
de shows, palestras, cinema,
teatro e exposições. Mais de 60
mil visitas, mais de R$ 4,3 milhões em mídia espontânea e
o alcance de mais de 2 milhões
de pessoas por meio das ações
digitais.
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prêMios
Morya supera crise e incrementa
em 40% a receita deste ano
Divulgação

Claudio Carvalho, sócio da Morya, que comemora atuação nacional

E

m 2014, pouco antes de
completar 60 anos, comemorados este ano, a Morya
perdeu Walmart, a conta mais
importante de sua história.
Conquistado em 1973, o supermercado Paes Mendonça era
então a maior rede da Bahia.
A empresa passou por aquisições até ser comprada pelo
Grupo Walmart. Para superar o
problema com a saída do cliente, a agência adotou um novo
posicionamento,
assumindo
um padrão de entrega nacional
com forte conhecimento local,
investiu em novas sedes, em

Salvador e em Porto Alegre, e
aproveitou como pode a parceria com o Grupo ABC, usando o
acesso a todas as ferramentas
de comunicação oferecidas.
A agência adotou o slogan
Morya. DNA Fernando Carvalho, poweredby Nizan Guanaes.
Os resultados já estão aparecendo. De 2014 para cá, a Morya
conquistou contas importantes, como a Água de Coco Obrigado, Mahogany e Picadilly.
Houve um incremento de 40%
na receita em 2016 e uma tendência de crescimento contínuo em 2017.

Mercedes-Benz muda e se
mostra provedora de soluções

M

aior fabricante de caminhões e ônibus da América Latina, a Mercedes-Benz
celebra 60 anos de história
no Brasil. Em 2015, algumas
novidades em sua linha de
veículos se alinharam ao novo slogan As estradas falam. A
Mercedes-Benz ouve. Para promover o lançamento oficial
das mudanças, a montadora
organizou o Mercedes-Benz
Solutions Week, que foi realizado entre 14 de outubro e 6
de novembro de 2015.
O desafio era criar uma
ação para posicionar a empresa como uma provedora de
soluções completas de transporte, gerando oportunidades
de negócios.

A programação do evento
foi dividida em dois dias para
cada grupo de convidados. No
primeiro, era realizada a capacitação das forças de vendas
em relação aos produtos. Já
no segundo, os clientes eram
recebidos na fábrica para uma
apresentação completa das soluções oferecidas pela marca.
Os resultados foram satisfatórios para a empresa. Mais de
1.300 clientes foram impactados, gerando o dobro de negociações, com recorde de vendas. A divulgação do evento
impactou mais de 4 milhões
de pessoas, com cerca de 80
artigos/matérias publicadas
em revistas, jornais, portais e
TV.

dorflex assume que entende de
dor e marca lidera na categoria
Divulgação

Fenapro se reposiona e conquista
relevância no mercado nacional

A

Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda) completou 35 anos
em 2016 e criou um plano para
ampliar a percepção de sua relevância no mercado – não só
de caráter legal, mas como participante do complexo setor da
propaganda dos tempos atuais.
A entidade concentrou seus
esforços para contrbuir para o
entendimento das mudanças
do mercado e idealizou uma
série de ações, sendo que as
principais foram a contratação de um superintendente de
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expressão no mercado, a realização de uma ampla pesquisa
nacional de perfil das agências
de propaganda, um projeto de
design thinking voltado para a
sustentabilidade das agências
de propaganda seguido de um
road show apresentando os
dois projetos anteriores e inúmeras ações de posicionamento, como campanhas e um manifesto da propaganda.
A entidade ganhou relevância e o presidente Glaucio Binder destacou-se no Prêmio Colunistas Brasil pelo trabalho.

Cena de campanha de Dorflex: dor faz parte da vida

D

orflex precisava se comunicar de uma forma diferente
da que os concorrentes vinham
fazendo. A saída foi posicionar
a marca como o analgésico que
melhor entende de dor. Por
isso, apresentaram um novo
território de comunicação da
marca, que abrange a funcionalidade do produto, sendo ele
dois em um, que ajude a diferenciar a marca, levando para
uma posição de love brand da
categoria.

O objetivo foi apresentar Dorflex como marca que tem um
propósito de existir para o consumidor. A ideia era valorizar o
posicionamento e a liderança
da marca na categoria. Por isso,
a opção foi pelo humor. Vem
daí os insights de que a dor faz
parte da vida. Mas, a sensação
de alívio também pode ser. Os
resultados atingiram mais de 1
milhão de likes no digital e mais
de 200 mil usuários engajados
na fan page da marca.

prêMios

Mesmo previlegiando atuação
regional, tV amplia projeção

seara se inspira na febre dos
foodtrucks e gera aproximação
Divulgação

Divulgação

Social FoodTruck da Seara: experiência e engajamento
Logomarca da TV Vanguarda, que adota o slogan Aqui é o seu lugar

C

riada em 1988 em São José
dos Campos (SP) como TV
Globo Vale do Paraíba, a atual
TV Vanguarda assumiu a denominação atual dez anos depois,
passando a atuar como emissora afiliada da Rede Globo.
Em 2003, com nova composição acionária, foi inaugurada
a geradora de Taubaté e formada a Rede Vanguarda, que
opera em promissora região no
eixo Rio-São Paulo, que abriga
46 municípios e mais de 2,7 mi-

lhões de telespectadores.
Com um PIB representativo,
a região registra um consumo
de R$ 62 bilhões por ano. Sua
estratégia de marketing e comunicação também privilegia
a atuação regional, utilizando
o conceito Aqui é o seu lugar. A
campanha apresentou talentos
regionais e nacionais mostrando que, apesar de regional, a
TV Vanguarda busca continuamente horizontes nacionais e
internacionais.

A

febre dos foodtrucks tomou conta das ruas e foi a
inspiração perfeita para uma
ação da Seara para se aproximar dos paulistanos e cariocas,
aumentando o engajamento
positivo em torno da marca e
gerando a experimentação dos
seus produtos.
O Social FoodTruck é o primeiro do mundo que, em vez
de pagar para comer os deliciosos pratos feitos com produtos
Seara, bastava compartilhar a
experiência nas redes sociais
com a hashtag #experimenteseara para ter os produtos gra-

tuitamente.
A experiência substituiu o
dinheiro e a propaganda, mostrando um testemunho real da
qualidade dos produtos.
Num processo de cocriação
com os chefs, é desenvolvido,
trimestralmente, um novo cardápio, com 3 receitas exclusivas
que utilizam os produtos foco
da Seara.
Como resultado, foram mais
de 94,8 milhões de pessoas impactadas, mais de de 5 milhões
de compartilhamentos e curtidas e mais de dois milhões de
pessoas impactadas.

Mastercard triplica upgrade de
cartões e aumenta gasto médio

P

ara expandir a base de
clientes em 2016, a Mastercard incentivou o upgrade de
clientes que já possuem o cartão standard para uma categoria superior, o Gold.
Entendendo esses desafios e
o perfil do consumidor, foram
estabelecidas metas objetivas
e agressivas para atingir o objetivo estratégico de upgrade
através de uma campanha de
marketing direcionada ao público final.
O objetivo da campanha era
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superar a meta de visualizações, através de um conceito
criativo instigante e disruptivo (para um tema considerado
nem tão atrativo: os seguros
que compõem a proposta de
valor do cartão Gold); levar o
público a visitar o site de Gold
para conhecê-lo melhor e, consequentemente,
contribuir
para o negócio, aumentando o
awareness e a visibilidade do
produto em conjunto com os
bancos; e neutralizar a queda
no awareness.

Isso foi feito com uma campanha rápida e pontual (R$ 2
milhões, em 2 meses), que demandou estudos online e offline com pais e mães, de 18 a 45,
com uma renda de R$ 2 mil a R$
5 mil.
Para mostrar Suas compras
com final feliz na prática, gerando identificação com as situações, era essencial que cada
seguro novo de Gold (proteção
de preço, proteção de compra e
garantia estendida) tivesse uma
execução específica.

E, é claro: sempre ilustrando
o momento crítico do pós-compra com eletroeletrônicos.
Com isso, a campanha superou todos os KPIs: tornou-se
benchmark para a Mastercard
em retenção (80% Vs 41% de
meta), para o Twitter em eficácia nos custos no segmento
e aumentou as visitas ao site
(201% Vs 120%).
Consequentemente, triplicou o upgrade de cartões, aumentou o gasto médio e fez o
awareness voltar a crescer.

prêmios

ElDorado reúne criativos em Bogotá
Festival será realizado nesta semana, ainda sob o forte impacto da
surpreendente vitória do "não" em plebiscito sobre acordo de paz
Divulgação

MARCELLO QUEIROZ

S

erá realizada nesta semana,
em Bogotá, a quinta edição
do ElDorado, festival de criatividade colombiana. A programação teve início na última
sexta-feira (18), com uma série
de workshops e seminários
“warm-up”, com temas sobre
inovação, storytelling, efeitos
visuais e assuntos diversos ligados ao mercado da comunicação.
Com o tema “amor e paz”, o
festival ocorre sob o impacto,
ainda forte, da vitória do “não”
no resultado de um plebiscito,
em 2 de outubro, sobre um histórico acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia
(Farc). O resultado surpreendeu
o mundo, com efeitos semelhan-

O publicitário argentino
Pablo Del Campo, que
preside júri em Bogotá

tes aos da vitória do Brexit, no
Reino Unido, em junho; e à eleição de Donald Trump, no último
dia 9, para a Presidência dos Estados Unidos. Também mostrou
uma nação dividida entre os co-

lombianos. Um novo acordo foi
definido semana passada e está
sendo analisado pelo presidente
Juan Manuel Santos e pela oposição colombiana. Ele poderá ser
ratificado pelo Congresso, dis-

pensando, assim, um novo plebiscito.
A agenda do ElDorado se estende até terça-feira (22), com
apresentações de criativos de
várias áreas, premiação local de
vencedores em Cannes 2016, e
uma competição de peças publicitárias – somente produzidas e
veiculadas na Colômbia. A cerimônia de premiação será realizada no encerramento do festival.
O júri, presidido pelo argentino Pablo del Campo, ex-Saachi
& Saatchi e atualmente sem
agência, tem participação da
brasileira Fernanda Romando
(Malagueta) e de outros quatro
profissionais: Jaime Rosado (J.
Walter Thompson/Porto Rico),
Luca Pannese (Saatchi & Saatchi/
EUA), Laura Visco (72andSunny/
Holanda) e Álvaro Becker (Prolam Y&R/Chile).
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consumo
Aplicativos são meios preferidos
para pagar despesas de transporte
Estudo Mobilidade Alelo, feito para verificar hábitos de locomoção e de
trabalho, comprova a importância dos smartphones na vida das pessoas
Vinícius noVaes

U

m estudo realizado pela Alelo revelou que 73%
do trabalhadores brasileiros gostariam de pagar as despesas de transporte com aplicativos. Entre aqueles que recebem vale-combustível, 86%
dos entrevistados dizem que prefeririam usar apps
para quitar as contas. A preferência por esse modelo de pagamento predomina principalmente na
classe A, entre os jovens e usuários de todas as modalidades de transporte.
Outro dado revelado pela pesquisa Mobilidade Alelo, realizada com o objetivo de verificar os hábitos de
transporte e de trabalho, é que o tempo médio para se
deslocar do trabalho para casa, e vice-versa, é de 40
minutos em média.
Esse dado, inclusive, foi um dos que mais chamaram a atenção de André Ribeiro Turquetto, diretor de
marketing e produtos da Alelo. O executivo afirma
que, no futuro, as pessoas vão optar mais pelo uso do
transporte público. “Eu acredito que essa parte sobre o uso do transporte alternativo é algo que deverá
crescer nas próximas pesquisas, assim como o uso da
tecnologia para pagamentos e o de aplicativos de localização e otimização de transporte”, afirma. E o executivo se baseia em mais uma descoberta do estudo: a
classe A e os jovens também são os que mais utilizam
aplicativo para definir caminho do transporte público.
Ainda de acordo com a Mobilidade Alelo, a tecnologia está muito presente no dia a dia das pessoas e
o smartphone está ligado às principais atividades realizadas durante o percurso de casa para o trabalho:
55% dizem que escutam música; 25% navegam nas
redes sociais; 24% conversam com amigos por meio
do WhatsApp, SMS ou, até mesmo, ligando; 22% garantiram que acompanham notícias; 21% leem livros,
revista ou jornal; e 18% jogam no celular.
“Pelo lado corporativo, esses são alguns elementos
que podem servir para as empresas criarem formas inteligentes de trabalho”, alerta o executivo.
A pesquisa também mostrou que 64% das pessoas
trabalham no escritório o dia todo, enquanto 24% trabalham em escritórios, mas às vezes saem para reuniões e trabalhos externos. 6% trabalham o dia inteiro
na rua, mesmo índice dos que ficam na rua a maior
parte do tempo, mas também vão ao local de trabalho.
A pesquisa Mobilidade Alelo ouviu 2.450 pessoas,
sendo 48% homens e 52% mulheres, todas economicamente ativas, com uma idade média de 36 anos (intervalo observado: de 18 a 60 anos) e residentes em
nove capitais – São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Curitiba, Salvador, Brasília
e Goiânia. 65% do grupo trabalham em regime CLT e
35% são autônomos ou possuem outra forma de remuneração. 67% dos entrevistados têm renda individual na faixa de R$ 881 a R$ 4.400,00 e 49% recebem
vale-transporte.
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73% preferem pagar despesas
com transporte via app

40 minutos é o
tempo médio de
deslocamento do
trabalho para casa

86% dizem que
prefeririam pagar combustível
com aplicativo

25% navegam
nas redes sociais
no trânsito
55% afirmam que
escutam música
no trajeto do trabalho para casa

6% das pessoas trabalham
o dia todo na rua

Consumo

81% dos brasileiros estão otimistas
sobre a situação econômica em 2017
Pesquisa realizada pelo SPC Brasil e pela Confederação de Lojistas
também mostra que 53% pretendem usar o 13º para compras de Natal
Csondy/iStock

Cristiane Marsola

O

s brasileiros estão esperando melhora quanto à
própria situação financeira
para o próximo ano. De acordo com uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil (Serviço
de Proteção ao Crédito) e pela
CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas),
81% estão otimistas com relação às finanças para 2017 por
acreditarem, principalmente,
que a economia do país vai
melhorar. O índice é 18 pontos percentuais acima do ano
passado, quando os otimistas
eram 63%.
Entre os mais otimistas estão as mulheres (85% delas,
frente 78% deles), os mais
jovens (86% dos entrevistados entre 18 e 34, frente 76%
dos maiores de 50 anos) e das
classes mais baixas (83% da
C/D/E, ante 75% da A/B).
Os 17% de pessimistas se
dividem entre os que têm a
sensação que as coisas na economia vão piorar mais (8%),
têm receio de não conseguir
manter o padrão de vida atual
(4%), têm medo de não conseguir quitar as dívidas (3%) e
têm medo de perder o emprego (2%). No ano passado, 36%
estavam pessimistas quanto
às expectativas para 2016.
A situação financeira atual em comparação a 2015,
segundo o estudo, divide as
opiniões: 36% acreditam que
a situação piorou; 34% acham
que a situação melhorou e
29% dizem que não viram
mudança.
Compras
A pesquisa também mostrou que 53% dos entrevistados que recebem 13º salário
pretendem usá-lo para compras de Natal, sendo que 42%
vão gastar apenas parte do
valor com as festas, 8% vão
usar tudo em presentes e co-
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Mais da metade dos
brasileiros vão usar parte
ou todo o 13º para fazer
compras de Natal, incluindo
presentes e comemorações

EntrE os mais
otimistas Estão as
mulhErEs (85%), os
mais jovEns (86%
dos EntrEvistados
EntrE 18 E 34)
E das classEs
mais baixas
(83% da c/d/E)

memorações e 3% tudo em
compras. 20% ainda não decidiram como gastar o dinheiro.
27% não vão usar nada do 13º
para este fim.
Daqueles que não vão usar
tudo com o fim do ano, a prioridade é economizar/poupar/investir, para 27%. Em 2015, eram
31%. Quitar dívida para organizar a vida financeira será o destino do dinheiro extra para 26%
dos entrevistados. No ano passado, o índice foi de 24%.
Para aumentar a renda no
fim do ano, 41% pretendem
fazer algum bico. O objetivo
é incrementar a renda para
comprar mais ou melhores

presentes. No ano passado,
este índice era de 38%.
A pesquisa foi realizada em
27 capitais brasileiras com
maiores de 18 anos, de ambos os sexos e todas classes
sociais. A amostra foi de 1.632
para identificar o percentual
de pessoas que pretendem ir
às compras no Natal. 600 casos foram usados para verificar o comportamento do consumo. As entrevistas foram
realizadas via web, entre 3 e 6
de outubro. A margem de erro
da pesquisa é de, no máximo,
2,4 e 4 pontos percentuais,
respectivamente. A margem
de confiança é de 95%.

agêncIas
Isobar amplia área de inteligência
para aprofundar leitura dos dados
Empresa criou o núcleo de Data Insights, ligado à vice-presidência de
Connections Strategy, e contratou Danilo Futema para liderar a equipe
Divulgação

KELLY DORES

V

ocê já parou para pensar que um simples comentário seu no Facebook representa um dado que pode ser utilizado em
uma campanha publicitária? “Hoje tudo é
dado. Quando você faz um comentário no
Facebook, olha no celular ou assiste à TV a
cabo. E essas informações mudam todos os
dias. Na verdade, são pedaços de vida das
pessoas à espera de serem interpretados. O
problema é que esses dados, muitas vezes,
são desperdiçados. Vamos pegar tudo isso
e transformar em inteligência”, diz Aloisio Pinto, vice-presidente de Connections
Strategy da Isobar Brasil, agência digital da
Dentsu Aegis Network.
A declaração do executivo exemplifica parte do trabalho do novo núcleo de inteligência
da agência, o Data Insights, que está ligado à
área de Connections Strategy. Segundo Pinto,
obviamente que a agência – considerada uma
das mais inovadoras do mercado brasileiro – já
realizava esse trabalho de curadoria de informações, mas agora essa tarefa será ampliada.
Nesta empreitada de transformar dados em
insights para os clientes, todas as fontes de
informação serão investigadas. “Desde os dados de uma DMP, o movimento de navegação
do consumidor, seu comportamento em um
site de compra, seus sites de interesse, enfim
fontes básicas que serão reunidas e analisadas
para chegarmos a uma proposta, a uma conclusão. São dados muito dinâmicos, que estão
todos os dias na internet”, afirma o VP.
Outro desafio foi encontrar um profissional
à altura para comandar o novo núcleo. Ele precisaria ter um perfil matemático e ao mesmo
tempo humanista, como explica Aloisio Pinto.
“Geralmente, esses profissionais são mais matemáticos, isso é importante, mas além dessa paixão por números, investigar dados, ele
precisava ter um olhar para os dados com uma
visão mais humanista para interpretar, por
exemplo, quais comportamentos que esses
dados estão refletindo, para onde as pessoas
estão caminhando. Encontrar uma pessoa que
reunia essas duas visões foi uma tarefa difícil,
pois, em geral, um profissional com visão mais
humanista odeia números. Estamos muito felizes em ter encontrado o Danilo Futema”.
Danilo Futema assume como diretor de
Data Insights da Isobar Brasil com o desafio
de construir uma visão mais prática de como
interpretar dados para se chegar à big idea. Futema já passou por agências como a CuboCC e
a J. Walter Thompson.

Danilo Futema é o novo diretor
de Data Insights da Isobar:
desafio é construir uma
visão mais prática de como
interpretar dados para
se chegar à big idea

THE WORLD BRANDING PLACE
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Havaianas satiriza
confusão usual com
nome de sandy

Divulgação

Vendedores se atrapalham na hora
de oferecer produto à cantora
Vinícius noVaes

N

em bem estreou na internet e
o novo comercial de Havaianas já viralizou nas redes sociais.
Tudo isso por conta de Sandy, a
protagonista do comercial criado
pela AlmapBBDO.
No filme, a cantora enfrenta,
com muito bom humor, a confusão que geralmente ocorre com o
nome dela e do irmão, Júnior. Ela
contracena com o mesmo vendedor que participa do filme de
Susana Vieira, realizado no ano
passado, interpretado pelo ator

Eduardo Cravo.
Sandy, com 30 segundos, foi
filmado na praia do Grumari, no
Rio de Janeiro. Nele, a cantora vê
se aproximar o já famoso vendedor de Havaianas, acompanhado
por um ajudante que carrega o
mostruário e segue as orientações do mestre.
A irmã de Júnior se encanta
pelos modelos expostos e pede
para vê-los. O aprendiz de vendedor reconhece a cantora e pergunta: “Você não é aquela bonitona, a Sandy Júnior?”.
O vendedor o repreende pela

Campanha criada pela AlmapBBDO brinca com o nome de Sandy e do irmão Júnior

intimidade, mas ela responde
com simpatia: “Tudo bem, sou
eu sim. Mas só Sandy, né?”. A
resposta do ajudante deixa claro
que ele não entendeu o que ela
quis dizer e, quando o vendedor
tenta acertar a situação, aí é que a
confusão de nomes piora.

O vídeo, que destaca o modelo
Havaianas Slim da nova coleção,
estreou no último dia 17 no intervalo de A Lei do Amor, na Globo. O filme terá desdobramentos
para o meio digital e será veiculado em emissoras de TV abertas e
por assinatura.

curtas
O Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions reduziu o número de
jurados para o próximo ano: serão 92 jurados a menos, sendo que em 2016 foram
387 membros Em 2017, 295 jurados julgarão presencialmente em Cannes e 85 , remotamente. Outra mudança é que agora
a primeira fase do processo de votação
para Promo & Activation, Media e Direct
Lions será concluída algumas semanas
antes do festival por um shortlist do júri.
Os jurados vão selecionar as peças usando o mesmo critério e rigor anteriores.
A Brasilcap, empresa de capitalização
que pertence à holding BB Seguridade e
comercializa títulos de capitalização do
Banco do Brasil, veicula, a partir desta
semana, uma campanha que lança não
só uma nova família de produtos de capitalização, mas uma nova filosofia. São
quatro produtos: dois no segmento varejo e dois no alta renda, todos reformulados de acordo com as novas percepções
descobertas em uma pesquisa. A campanha convida consumidores a se valerem do Ourocap para tirarem planos do
papel, sejam eles quais forem: dos mais
simples aos mais ousados. O conceito
criado pela Agência3 é O Ourocap nunca
esteve tão dentro dos seus planos. A ideia
é focar menos em prêmios e mais na possibilidade de realizar planos. Foram criados spots de rádio, anúncios de jornal e
revista, peças de OOH e ações no digital.
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Orquestra Petrobras Sinfônica busca
novos públicos para música clássica
Com patrocínio que já dura 30 anos, o grupo de 69 músicos se orgulha
de manter uma gestão profissional e inquieta, sempre atrás de desafios
Claudia Penteado

Divulgação

A

Orquestra Petrobras Sinfônica completa, em 2017, 30
anos de um patrocínio que se
tornou único no mundo. De fato, segundo o diretor-executivo
da orquestra, Mateus Simões,
não há qualquer patrocínio cultural ininterrupto tão longevo.
É um privilégio, sem dúvida,
mas isso não levou o grupo
de 69 músicos a se acomodar.
Muito pelo contrário: lhes deu
condições de criar uma gestão
profissional e inquieta.
Há 11 anos, Isaac Karabtchevsky está na direção artística.
Felipe Prazeres, filho de Armando Prazeres, criador da or-

O diretor artístico Isaac Karabtchevcky e o spalla Felipe Prazeres, filho do fundador

questra, é o primeiro violinista
(spalla) e maestro assistente.
Ma orquestra desde 2009, Simões assumiu a diretoria-executiva em 2014. “Eu me apaixonei pelo mundo da música
clássica especialmente porque
há muito a ser lapidado, principalmente no Brasil”, afirma.
Em parceria com os músicos,
Simões criou um projeto que inclui o lançamento de uma nova
identidade visual, assinada pela
agência Faaz Comunicação, a
reformulação do site e um foco
ainda maior em novos projetos
que procuram popularizar o trabalho da orquestra sem perder a
essência, misturando elementos
clássicos a modernos.
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Neusa Spaulucci nspaulucci@propmark.com.br

Xô, mosquito
SBP entrou no mercado de repelentes cosméticos com
o lançamento do Advanced com Icaridina, solução,
segundo a empresa, contra as picadas do mosquito
Aedes aegypt e as doenças que ele transmite como
dengue, zika e chikungunya. “A tradição e a qualidade da
marca SBP já são conhecidas do nosso consumidor. O
objetivo agora é ampliar a oferta com o novo repelente
à base de icaridina, principio ativo de última geração, a
preços mais acessíveis à população. Estamos investindo
em campanhas e ações educativas em todo o território
nacional para disseminar a informação e conscientizar
o consumidor sobre as medidas de prevenção no
combate ao Aedes aegypti”, argumenta Thiago Icassati,
diretor de marketing da RB Brasil, fabricante de SBP.

EfErvEscEntE
O Sal de Fruta Eno, da farmacêutica
GSK, mudou a identidade visual de seu
antiácido. A nova embalagem segue
estratégia adotada pela empresa desde
o início do segundo semestre deste ano,
com o objetivo de ressaltar os benefícios
do medicamento. “Cada elemento da
nova embalagem foi pensado para atrair
ainda mais o consumidor. As bolhas
passando pelo ‘O’ de Eno evidenciam a
ação efervescente no estômago; o novo
relógio destaca o início da ação em seis
segundos, focando na velocidade em que
o medicamento começa a atuar e as cores
mais atraentes ressaltam os diferentes
sabores e formatos”, explica Sofia Almeida,
gerente de marketing da marca no Brasil.

fora dE casa
OMO lança este mês um serviço de lavandeira profissional, batizado como OMO
Express. A ideia é atender o consumidor que não quer ou não pode cuidar das roupas
em casa. O atendimento é online. “Esta é mais uma iniciativa para se aproximar
do consumidor e atender às suas necessidades, disse Thais Hagge, diretora de
marketing da marca. Por meio do
site www.omoexpress.com.br, o
consumidor escolhe o pacote de
assinatura que mais se adapta ao
seu perfil. Há opções para famílias
de todos os tamanhos. Os planos
são mensais e começam a partir de
R$ 79,90. Duas vezes por semana,
em datas predeterminadas, Omo
Express retira as peças sujas e as
devolve lavadas e passadas.
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GrudE
A cola Pritt já trabalha em cima
do “volta às aulas 2017” e adotou
o tema Monstros. O Mr. Pritt
aparece na campanha deste ano
fantasiado de monstro, com o
objetivo de divertir e se aproximar
das crianças. A marca realizou
pesquisa junto ao universo infantil
e concluiu que a criançada gosta
de filmes de monstros e aventuras.
Vem daí a ideia de pegar carona
nessa onda para criar empatia da
marca com esse público.
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Matteus de Faria Vilas Boas

Plantando nos jovens
para colher nos velhos
“A velhice não é tão ruim assim
quando você considera a alternativa”
Maurice Chevalier
uase todos os negócios do mundo neste
momento correm atrás dos jovens para
tê-los, por muitos anos, e de forma especial, quando envelhecerem. Por enquanto,
sobrevivem dos velhos de hoje que, felizmente, vivem mais. Mas, se não conseguirem conquistar os jovens, a morte é certa
ou, se preferirem, a vida é breve.

dados são suficientes para se dar conta do
tamanho do desafio e por que a cada dia
que passa cresce o sentimento que carro é
coisa de velho. No “shopping list” dos jovens, automóvel caiu da liderança total e
absoluta de décadas para a oitava posição.
E nas últimas estatísticas do Detran de São
Paulo, os “jovens” que decidem tirar carta,
o fazem aos 26,1 anos de idade. Décadas
atrás, 18 anos e um segundo!

O compromisso é com a essência. Com os
serviços que prestam. A forma de prestar é
irrelevante, desde que se consiga encontrá-la. Mas não é fácil. E nem sempre as novas
possibilidades se sustentam economicamente. De qualquer maneira, não existem
segundas ou terceiras alternativas. A única
é essa e a mesma para todos. Reinventarem-se sem perder a essência, prolongarem
ao máximo a relação com os atuais clientes
e, de alguma forma, conseguirem despertar atenção, interesse, entusiasmo e adesão
dos jovens.

Semanas atrás, The Economist falava sobre o desespero dos cassinos. Literalmente
ignorados pelos jovens. E ainda vendo seus
velhos “mais jovens e tecnológicos” fazendo os jogos pela internet. No início, Las
Vegas era um nada. Quando virou alguma
coisa, era a capital do jogo e da prostituição nos Estados Unidos. Um dia, as mulheres dos jogadores decidiram acompanhar
seus maridos e ver o que acontecia por lá
e os hotéis cassinos, um atrás do outro, foram implodidos e reconstruídos para poder
acomodar o casal e, mais adiante, os filhos.

Dia desses, Paula Cesarino Costa, a Ombudsman da Folha, com sua habitual coragem e compromisso com a função, comentou sobre o dilema dos jornais. No Brasil e
no mundo. Falava sobre as mudanças radicais no New York Times, El Pais, The Wall
Street Journal e quase todas as grandes
publicações na virada do milênio. Todas,
menos as que já jogaram a toalha, estão se
reinventando. Tentando, ao máximo, entender e conversar com os jovens, no e independentemente do papel. Segundo Paula, nos últimos meses “cresceu a pressão
por aumento mais rápido da receita digital,
dominada por poderosas organizações como Google e Facebook”.

Jamais em toda a história do turismo
mundial, qualquer outro lugar conseguiu
alcançar receitas e índices de ocupação de
Las Vegas. Ocupação nunca inferior a 90%.
Hoje fileiras e fileiras de caça níqueis “pedintes” permanecem à espera de alguma
senhora caridosa que resolva depositar
uma moedinha... Em todas as organizações
proprietárias de cassinos dezenas de avisos
nas paredes: “ou conquistamos os jovens
ou morremos”. Ideias redentoras nessa direção serão remuneradas regiamente. Os
números são alarmantes e reveladores. Las
Vegas perdeu 20% de sua receita nos últimos dez anos; Atlantic City, 50%. E gradativa e silenciosamente, a idade média dos
frequentadores vai se elevando...

Francisco alberto Madia de souza

Q

Em dez anos, os jornais que sobreviverem no velho e bom papel terão tiragens
pequenas, colaboradores e jornalistas megaqualificados, leitores de 50 e mais anos
com raríssimas exceções, custarão mais
caro, a receita de circulação será mais importante que a publicitária, e a publicitária
praticamente restrita a mensagens institucionais. Mas ainda serão os principias formadores de opinião.
Sobre os automóveis, então, apenas dois
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Os jovens de hoje são os velhos de amanhã. Sem os velhos de amanhã, os jovens
de hoje, quando os velhos de hoje já tiverem partido, nada mais farão que muito de
vez em quando recorrer a Wikipedia, Google e, excepcionalmente, a museus para
matar a saudade. E dentre os expectantes
ansiosos para serem lembrados e acessados, e no formato atual, cassinos, carros e
jornais. A menos que se reinventem a tempo. Quase uma impossibilidade absoluta!

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

curtas
Fotos: Divulgação

A J. Walter Thompson foi escolhida para cuidar globalmente da estratégia digital e de conteúdo da
marca Lux, do portfólio de beleza da Unilever. O atendimento será feito pela brasileira Mutato, do CEO
e CCO Eduardo Camargo (foto, à direita), o hub asiático da agência, com base em Cingapura, e a Mirum.
Antes, a conta digital estava na SapientNitro. O brasileiro Marco Versolato, CCO da rede do WPP em Cingapura, liderou a criação. A conquista é uma evolução da parceria da agência e da marca, que foi firmada em 1925, com o primeiro lançamento de Lux. O grupo J. Walter Thompson já é responsável por toda a
campanha publicitária global de Lux. “Como todos os líderes de marca sabem, navegar com sucesso na
arena digital é fundamental para um crescimento contínuo. Estamos felizes em nos movermos à frente
no terreno digital com J. Walter Thompson como parceiro criativo digital. É uma evolução empolgante
da nossa longa relação”, diz Anne Radmacher, vice-presidente global da marca Lux.
O Publicis Groupe anunciou no último dia 17 a fusão das agências digitais SapientNitro e Razorfish.
As duas passam a formar a SapientRazorfish. Segundo o comunicado oficial, a mudança vai atender à
demanda dos clientes para transformar seus negócios em prioridade digital. “Nós temos tido sucesso em
ajudar os clientes com seus programas de transformação desde a formação do Publicis.Sapient, no início
de 2015”, afirma Alan Herrick, que agora assume o cargo de chairman do Publicis.Sapient. O cargo de
CEO do Publicis.Sapient, que pertencia a Herrick, passa a ser dividido entre Alan Wexler e Chip Register.

Renato Abdo (na foto, entre Rodrigo Peres, diretor-executivo, e
Luis Porto, diretor de operações) é o novo sócio e diretor de inovação da Disruption Comunicação. Sócio-fundador da Dialeto, o profissional também teve passagens por agências como Wunderman e
AgênciaClick. Abdo vai atuar na Disruption ao lado dos fundadores.
Dentro do conceito Full Thinking, conduzirá a convergência entre
todas as disciplinas. “O digital deve permear todo o pensamento de
uma agência e a chegada do Renato consolida essa competência na
agência”, afirma Peres.
A VML, agência da holding WPP com 28 escritórios em seis continentes, foi listada no The Forrester Wave: Lead Agencies, entre as oito
agências mais relevantes do mercado global. O estudo analisou seus
serviços, campanhas desenvolvidas, cultura corporativa e vantagens
competitivas. Em nota, a Forrester declarou que as marcas estão buscando parceiros não tradicionais.

REVISTAS
SEGMENTADAS
REVISTAS CUSTOMIZADAS
CATÁLOGOS
ANUÁRIOS
LIVROS ILUSTRADOS
LIVROS DIDÁTICOS
JORNAIS TABLOIDES

TIRAGENS
CURTAS

Rua François Coty, 228 • Cambuci
São Paulo • CEP 01524-030

Consulte-nos para orçamento:

www.referenciagraﬁca.com.br

ALTA
QUALIDADE
DE CORES

TEL. 11

ENTREGA
RÁPIDA

2065 0766

orcamento@referenciagraﬁca.com.br

jornal propmark - 21 de novembro de 2016 57

UM GRANDE PAÍS
SE CONSTRÓI COM
GRANDES LÍDERES

O principal reconhecimento nacional do talento,
competência e comprometimento dos líderes que
fazem do Brasil um País melhor e mais competitivo.
www.lideresdobrasil.com.br

supercenas
Marcello Queiroz mqueiroz@propmark.com.br

Diogo Dias, diretor de marketing de Guaraná Antarctica, com o publicitário Theo Rocha, diretor de criação da F/Nazca Saatchi & Saatchi, na exposição De Maués Para Suas Mãos, em cartaz em Sã

GLOBOSAT DIGITAL
O executivo Paulo Marinho, acionista da Globo e atualmente
diretor-geral do canal Gloob, é um dos profissionais à frente
do projeto da nova unidade de conteúdo digital da Globosat.
Ela será lançada no próximo dia 30.

Blad Meneghel/

GUARANÁ SENSORIAL
Detalhes sensoriais da colheita do guaraná e da riqueza cultural de uma cidade amazônica estão na mostra De Maués Para
Suas Mãos, patrocinada pelo Guaraná Antarctica, em São Paulo. Com entrada gratuita, ela pode ser vista entre 24 e 27 de
novembro, no Studio Dama. A exposição traz fotos e outros
recursos de som e imagens, inclusive realidade virtual, para
apresentar lendas indígenas e histórias das famílias que vivem da plantação do guaraná. A exposição tem criação da F/
Nazca Saatchi & Saatchi e realização da B!Ferraz.
ILARIÊ DA RENAULT
A apresentadora Xuxa faz pela primeira vez uma campanha
publicitária de automóveis. Ela está na mídia em filme para a
promoção Girou, Ligou, Ganhou, da Renault, criada pela Neogama. Comercial, produzido pela O2, faz uma releitura de
ícones associados à Rainha dos Baixinhos com uma versão da
música Ilariê, em letra que foi adaptada para “Girou, ligou, ganhou, ô ô ô...”. O foco da promoção é a picape Duster Oroch.
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Bruno Garcia, Fabio Losso e Mariah Bayeux, da Neogama; Quico Meirelles (O2 Filmes); Xuxa Meneghel; Rodrigo N
(Neogama); Cláudio Rawicz, gerente de publicidade da Renault do Brasil; e Marcio Ribas, diretor de criação da Ne

Zee Nunes/Divulgação

Juss/Divulgação

ATÉ 22 SEGUNDOS
Pesquisa da AOL no Reino
Unido mostra preferência
dos internautas por vídeos
de curta duração, entre 12
e 22 segundos. Audiência
desse formato cresceu
50% no último ano

A atriz Débora Nascimento, em foto da nova campanha do perfume Animale Instinct

VANNI FREELANCER
Um dos mais respeitados diretores de cena do mercado publicitário brasileiro, o argentino Rodolfo Vanni decidiu deixar a produtora Cia de Cinema, onde foi sócio durante 24 anos. Ele passa a atuar
como freelancer, começando exatamente pela Cia de Cinema.

ão Paulo: riqueza cultural de cidade amazônica

/Divulgação

Nogueira
eogama

ANIMALE SENSUAL
Os atores Débora Nascimento
e Rômulo Neto estão na nova
campanha nacional dos perfumes Animale Instinct. Eles foram escolhidos pela marca por
representarem a “sensualidade
brasileira”. O trabalho tem foco
em estratégias de PDV e em mídias digitais com utilização de
plataformas como YouTube,
Facebook Ads e Google AdWords. A fotografia da campanha
é assinada por Zee Nunes. As
peças digitais têm criação da
Degrau Publicidade e Internet.
Além de comunicação visual,
as lojas vão desenvolver ações
sensoriais com distribuições de
amostras dos produtos.

CONSCIÊNCIA NEGRA
A banda Aláfia foi uma das atrações da edição especial do programa
Manos e Minas, da TV Cultura no último sábado (19). Houve uma
homenagem ao Dia da Consciência Negra (20 de novembro). Liniker, o grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, e RZO (Rapaziada da
Zona Oeste) estavam na lista de participações do programa.
jair Magri/Divulgação

CRIANÇAS ONLINE
Estudo da Ofcom,
também no Reino Unido,
mostra que o tempo que
crianças e adolescentes
de 5 a 15 anos ficam
conectadas passou de 1
hora e 18 minutos para 15
horas no último ano
YOUTUBE
O mesmo estudo da
Ofcom revela que o site
de vídeos tem forte
popularidade no público
com idade entre 5 e 15
anos. É visto por 73% dos
entrevistados
FACEBOOK
Ele voltou a ter problemas
semana passada na
delicada área de quesito
métricas. Descobriu bugs
em ação desde maio
VOLKSWAGEN
Ela fará 30 mil demissões
até 2021, sendo 23 mil
delas na Alemanha, para
economizar € 3,7 bilhões,
que serão investidos
em tecnologia de carro
elétrico
SITES ENGANOSOS
Diante de notícias
falsas originadas na
Macedônia, que teriam até
influenciado resultado da
eleição nos EUA, Google
e Facebook têm medidas
para barrá-los de suas
plataformas publicitárias

Integrantes da banda Aláfia, uma das atrações do programa especial Manos e Minas em homenagem à consciência negra
exibido pela TV Cultura no último dia 19, que contou também com Liniker e o grupo As Bahias e a Cozinha Mineira
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trump é
South Park
Stalimir Vieira

E

u gosto de assistir South Park. Divirto-me muito. É a série de desenhos animados mais politicamente incorreta que já
foi exibida. Isso do ponto de vista de uma
interpretação literal e burra. Na verdade,
South Park é a denúncia mais ferina que já
se fez da hipocrisia da sociedade.

pleto e despudorado das nossas mazelas.
Obama, ao contrário, representa o nosso
conforto emocional. Leva a vida com um
humor elegante, delicado e discreto. Sensível ao fato de que, frente a tantas desgraças,
você não pode sair por aí gozando a cara de
todo mundo. Sabe, aquele jeitinho correto
dos nossos amigos da Vila Madalena, que
denunciam maus-tratos aos animais pelo
Facebook? Claro que isso é necessário. Mas
não basta, já não muda nada.

Num dos episódios considerado um marco da falta de limites da insensibilidade dos
produtores, os personagens invadem um
hospital onde estão internados bebês viDar um sacolejo forte em três milhões de
ciados em crack. Então, disilegais (entre eles, muitos delintribuem pedras da droga para
quentes) é um jeito de dizer que
que os bebês lutem, disputan“EntrE um ser ilegal (ou ilegal e delinquendo por elas. Até aí, apenas uma
montE dE te) não é uma solução razoável
ideia de desmedida crueldade
ser definitiva em nossas
absurdas para
de quem escreveu o roteiro.
vidas. Uma coisa é manter os
barbaridadEs, ilegais sob relativo controle, toSó que a história continua
trump ExpõE lerando o ilícito dentro de certos
e os garotos “do mal” vendem
que a hipocrisia da societodo o nosso limites
os direitos de transmissão das
dade finja não ver.
cinismo”
lutas dos bebês pelo crack para
uma rede de televisão focaOutra coisa é, de algum modo,
da em esportes, que acaba faturando uma
mandar o recado “desse jeito, a vida de vograna preta vendendo assinaturas do procês vai ser sempre uma merda e não vai regrama. A mensagem é clara. Acredito que
solver nem o problema de vocês nem o nosquem gosta de assistir South Park não está
so”. É o famoso fazer a omelete quebrando
muito incomodado com a vitória do Trump.
os ovos.
Eu mesmo não estou.
Enquanto tivermos uma parcela da poPrimeiro porque gosto de gente bem-hupulação “digna de pena” e essa parcela vimorada. E Hilary é terrivelmente mal-huver do fato de ser “digna de pena”, teremos
morada. Bill Clinton que o diga. Trump, ao
uma situação estanque, cruelmente convecontrário, tem a segurança de um palhaço
niente para quem não é digno de pena.
profissional. Cada fala dele é digna do mais
talentoso stand-up comediant. Acho ridíTrump, a quem tentam estupidamente
culo quando tentam associá-lo aos nossos
confundir com a nossa direita boçal, repre“aprendizes de milionário tupiniquins”.
senta um necessário “pé na bunda” de uma
Entre um monte de absurdas barbaridades,
geração que se acomodou num discurso
Trump expõe todo o nosso cinismo. Como
moderado, insosso, morno e falsamente
em South Park, se você se detiver na forma
pacifista. A vitória de Hilary manteria esse
com que as denúncias são feitas, você vai
estado “Disney” das coisas. Que venha Souperder o essencial: o desnudamento comth Park!
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Stalimir Vieira é diretor da Base Marketing
stalimir@gmail.com

