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A Publicis é a agência encar-
regada de mostrar aos brasilei-
ros “o corpo e a alma” do Grupo 
Telefônica. Tal missão começou 
a ser cumprida no sábado, 23, 
dia da estréia de uma ampla 
campanha institucional que 
estampa uma nova era da com-
panhia de telefonia espanhola 
e comemora os dez anos de sua 
presença no País.

Com esse trabalho, a Publi-
cis passa a integrar o time de 
agências parceiras do grupo no 
Brasil. A Telefônica já trabalha 
com a Y&R, responsável pelas 
campanhas institucionais, e 
com a DM9DDB, encarregada 
das divulgações dos serviços e 
promoções.

O desenvolvimento da nova 
campanha foi entregue à Publicis 
em virtude de um alinhamento 
mundial. Nascido na Publicis da 
Espanha, o atual conceito de co-
municação está sendo adaptado 
pelas unidades da rede nos 24 
países em que está presente. A 
operação brasileira dá o pontapé 
inicial a esse processo: o País foi 
escolhido para ser a primeira 
nação a veicular a campanha. O 
investimento não foi revelado.

Com o slogan “Desfrute o 
progresso”, a companhia quer 
abrir as portas de sua estrutura 
e de sua filosofia de atuação para 
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time da Telefônica

A campanha traz “o corpo e a alma” da companhia, que celebra dez anos no Brasil

os que utilizam seus serviços. “A 
idéia é mostrar à população o 
tamanho do Grupo Telefônica, 
as empresas que fazem parte 
dele e deixar claro o quanto es-
tamos trabalhando para oferecer 
benefícios e facilitar a vida da 
sociedade”, explica a diretora de 
marketing Lylian Brandão. 

Ela ressalta que os grandes 
protagonistas da campanha são 
os usuários dos serviços, que, 
atualmente, incluem telefonia 
fixa e móvel, TV por assinatura, 
internet banda larga e outros 
canais de comunicação.

O filme apresenta dados insti-
tucionais embalados pela canção 
Can’t Help Falling in Love, de 
Elvis Presley. “A musicalidade é 
muito marcante em nosso país, 

e esse conceito apresenta exa-
tamente a comunicação da nova 
era, que mostra a Telefônica pre-
sente no cotidiano das pessoas 
e, principalmente, dá uma idéia 
do que ela ainda será capaz de 
fazer”, explica Hugo Rodrigues, 
vice-presidente nacional de 
criação da rede Publicis.

A inclusão de uma nova 
agência no time em nada altera 
a continuidade dos trabalhos 
da Telefônica com suas antigas 
parceiras. De acordo com Lylian, 
a pulverização das estratégias de 
comunicação em várias agências 
é uma característica das gran-
des corporações, e é por esse 
caminho que a multinacional 
pretende enveredar.

Bárbara Sacchitiello

Um novo jornal. Assim pode 
ser definido o novo Correio da 
Bahia, que passa a se chamar 
simplesmente Correio. Com ou-
tro formato, diagramação e 
projeto gráfico, o título ganhou 
investimento de R$ 15 milhões 
da Rede Bahia, que busca re-
juvenescer seu jornal e olhar 
para outro mercado. “Nossa 
estratégia é aproveitar os novos 
leitores”, conta Luis Alberto 
Albuquerque, diretor executi-
vo do periódico. As mudanças 
levam a assinatura da Inno-
vation, consultoria espanhola 
que tem entre seus clientes os 
jornais La Nación (argentino), 
Libération (francês) e O Globo. 
Após sete meses de pesquisas e 
testes, o jornal passa a ter forma-
to berliner, com quatro seções fi-
xas — 24h, Mais, Vida e Esporte 
—, além do caderno Bazar&Cia, 
que circulará aos domingos, e dos 
cadernos especiais e de classifica-
dos, todos coloridos. O Correio, a 
partir de seu lançamento oficial, 
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Bahia ganha novo Correio

que acontece nesta quarta-feira, 
27, passa a contar com circulação 
aferida pelo IVC.

O objetivo principal é facilitar 

Com o propósito de reno-
vação e abertura de espaço 
para os novos cenários da co-
municação, a Associação dos 
Profissionais de Propaganda 
(APP) de São Paulo promove 
neste sábado e domingo, 30 e 
31, o Fest’up, considerado o 
maior encontro universitário 
de publicidade do País.

Realizado na Fundação Ar-
mando Álvares Penteado (Faap), 
o evento, que completa 20 anos, 
reunirá 1,2 mil universitários de 
mais de 70 faculdades para deba-
ter o futuro e os novos rumos da 
carreira que irão trilhar. Ancora-
do nas apresentações e painéis 
coordenados por cerca de 80 
palestrantes — sendo, todos 
eles, grandes nomes de agên-
cias, veículos, anunciantes e de 
outras vertentes da publicidade 
—, o Fest’up também pretende 
reservar espaço para discutir o 
ensino da profissão.

Evento

Festival universitário 
completa 20 anos

“Teremos uma plenária 
com cerca de 200 professores 
para debater as propostas de 
educação que foram levantadas 
durante o IV Congresso Brasi-
leiro de Publicidade e estudar 
a viabilidade de sua aplicação. 
É uma ótima oportunidade 
para pensarmos com maior 
atenção na qualidade do ensino 
universitário da publicidade”, 
explica André Porto Alegre, 
membro da diretoria executiva 
da APP.

Além das palestras, o Fest’up 
será o palco da premiação de dois 
tradicionais concursos: o Festival 
de Jingles e o Concurso de Car-
tazes. Neste último, os inscritos 
têm como missão desenvolver o 
cartaz de divulgação da próxima 
edição do festival. O evento conta 
com patrocínio da Rede Globo, 
da Globosat (por meio do canal 
Multishow) e do portal Limão, do  
Grupo Estado.               (BS)

Atendimento
Pela primeira vez, vejo que o 

M&M não foi feliz na reprodução 
da minha declaração em entrevista 
sobre o tema Integração, na edição 
passada.

O que eu disse se resume a:
• para o Atendimento se trans-

formar em Integrador, será preciso 
uma mudança do modelo de negócio 
e também do modelo mental das 
agências.

• o Atendimento não tem o empo-
werment necessário para a verdadeira 
Integração, porque ele não tem o po-
der nem a ingerência sobre as equipes 
de outras empresas, sejam parceiras 
ou do próprio grupo.

• na grande maioria dos projetos 
multidisciplinares ainda existe uma 
disputa visível entre as agências 
por maiores quinhões da verba do 
cliente para aquela disciplina e/ou 
disputa pela liderança criativa do 
processo.

• na Fischer/Grupo Total estuda-
mos as best practices de diferentes 
modelos de Integração e acreditamos 
ter chegado a um formato ideal para 
nossos clientes, em que a figura do 
antigo Atendimento dá lugar ao Inte-
grador, efetivamente. 

Como funciona:
a) o Integrador tendencialmente 

vem da área do negócio do cliente e 
é treinado em todas as disciplinas, 
antes de iniciar a operação,

b) as empresas do grupo conhecem 
e aceitam as regras de liderança do 
projeto e do melhor momento para 
iniciar seu envolvimento,

c) a remuneração variável do Inte-
grador leva em consideração as metas 
de marketing do cliente.

Sendo assim, não é correta a 
afirmação do M&M de que “voltamos 
atrás”. Pelo contrário, evoluímos. E 
bem antes de o mercado começar a 

discutir qual deve ser o novo papel 
do Atendimento.  

Não faz mais o menor sentido o 
Atendimento ter o papel de interface, 
ser aquele gargalo obrigatório nas 
discussões de Planejamento, Mídia ou 
Criação, em que ele não tem poder de 
decisão. No nosso caso, a área de com-
petência dos Integradores é definida 
por aquilo sobre o que ele tem con-
trole e autonomia: o entendimento do 
negócio, cross selling e operacionali-
zação dos projetos. E isso, felizmente, 
vem sendo reconhecido pelos nossos 
clientes, conforme divulgação recente 
comprovada por pesquisa de terceiros 
e publicada no próprio M&M.

Honestamente, achei um tom um 
pouco corporativista nas repercussões 
do editorial.

Agradeço a publicação da versão 
correta da entrevista solicitada por 
este jornal.

Antonio Fadiga

CEO Fischer América

Nota da redação: As declarações dos 
entrevistados são resumidas na 
reportagem por absoluta falta de 
espaço. Não há na matéria a afirmação 
de que a Fischer América “voltou 
atrás” no projeto de extinguir o 
Atendimento, fato alardeado pela 
própria agência há mais de dois anos. 
O que houve foi uma contextualização 
atualizada, feita pelo editor, do 
processo,  que ganhou grande 
repercussão na época.
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editor para o leitor”, complementa 
João Gomes, diretor de marketing 
da Rede Bahia, ao adiantar que to-
dos os espaços do jornal poderão 

ser comercializados.
O Correio terá um número 

menor de profissionais na reda-
ção, mas, segundo Albuquerque, 
“mais qualificado”. O preço tam-
bém mudou: o jornal passa a ser 
vendido por R$ 1 de segunda a 
sábado e R$ 1,50 aos domingos.

A campanha de lançamento 
do Correio, assinada pela Pro-
peg, enfoca a mudança com 
frases como “O poder mudou”, 
ao lado da imagem de Barack 
Obama, e “A economia mudou”, 
ao lado da bandeira da China, 
sempre levando a assinatura 
“O mundo mudou. Seu jeito de 
ver o mundo também mudou”. 
Após o lançamento, a assina-
tura das peças passa a ser “O 

mundo mudou. O jornal que traz 
o mundo até você também”.

Renato Pezzotti, de Salvador

(O repórter viajou a convite da Rede Bahia)

a leitura. “O formato possibilita 
uma percepção mais fácil, leitura 
mais ágil e mais prazerosa”, expli-
ca Albuquerque. “O foco passa do 

Diferentemente do informado na 
matéria “Visões da Vida une cultura e 
educação em saúde”, publicada na edi-
ção no 1322 (de 18 de agosto), o Filma 
Brasil foi aprovado pelo Ministério da 
Cultura em 2007. 
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