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atizar a agência com nome de santa foi mesmo

para chamar a atenção. Na verdade, era para

ser um santo, São Jorge. Mas o guerreiro já
nha sido escolhido por outra agência do sul

do Brasil. "Descobrimos que Santa Clara foi
nomeada padroeira da televisão em 1958, quando a TV era
uma grande inovação. Um histórico perfeito para a agência

que estávamos criando','explica Fernando Campos, sócio e

diretor de criação da Santa Clara Nitro.
Se considerados os resultados já conquistados nos dois

anos e três meses desde a fundação, como os prêmios (ver

lista) entre os quais estão dois Leões de Bronze do Cannes
Lions, um para cada ano de vida da agência, tudo indica que

Santa Clara não se fez de rogada por ser a segunda opção.

A agência foi fundada em maio de 2006 pelos sócios
Fernando Campos (diretor de criação), Ulisses Zamboni
(diretor de planejamento) e Jaime Greene (gerente-geral).
"'Éramos oês publicitários com grande experiência em



agências multinacionais, muitas idéias e uma visão crítica
sobre os modelos pelos quais passamos" conta Campos.

"Decidimos deixar de ser a pedra jogada nas outras agências
para ser o vidro que também pode ser atingido e montamos

uma agência de acordo com o que acreditávamos ser ideal','

diz o sócio e criativo, que completa: "Urna agência
com inteligência de processos e pessoas capazes de
diferenciar o produto final!'

Pouco mais de um ano após o lançamento, a
Santa Clara foi procurada pelo Grupo Nitro,

criado em 2002, em Xangai, pelo australiano
Chris Clarke. "Era cedo para vender ações e

formamos uma joint venture? conta Campos.

Com isso a Santa Clara Nitro tornou-se o braço
para a América Latina da rede, que opera com
"hubs" também em Nova York, Londres, Sydney

e Moscou, além de Xangai, "uni grupo com

o qual nos identificamos por não ser centrado
nos Estados Unidos e ter várias pitadas culturais, .

ressalta Zamboni."Hoje, Brasil e Austrália são os dois '
escritórios mais criativos da Nitro"garante Campos, que

completar "E já estamos participando de concorrências
internacionais para a Nitro, como da Kraít, nos EUA, e da
campanha global da Bacardi."

Em junho de 2008, o time de sócios da Santa Clara Nitro

ganhou também dois novos integrantes: os diretores de
criação Murilo Lico e Carlos André

Eyer, mais conhecido por Dedá
Uma das preocupações desde o

início foi montar uma estrutura
horizontal.com menos hierarquia,

departamentos e burocracia,o que
se materializou na sede da agência,

instalada em uma espaçosa casa
do bairro de Pinheiros, em São

Paulo, praticamente sem paredes
e com direito a uma convidativa

piscina com deck e jardim. A

utilização do sistema wíreless dá
mobilidade para os profissionais

criarem ambientes informais de
trabalho dentro da casa.

Na decoraçao,muitas pinturas,
orações e imagens de Santa

Clara de Assis. "O fato de ter essa
cara residencial deixa as pessoas

bem à vontade" afirma Campos,

que confessa que o imóvel foi
um achado e que a princípio

pensavam em um galpão. "Mas

não ia combinar com a Santa
Clara porque estaríamos, de

cara, repetindo um cacoete"
ressalta Dedé.

Dos objetivos que uniram os
sócios para a criação da agência,

Campos calcula que 40% foram

mantidos na prática. "Somos
uma agência sem processos"
afirma Greene, que completa:

"Isso gera um caos, mas no final

o caldo é bom."

Recém-chegados do 4 As
Account Planíng Conference,
evento mundial de planejamento

realizado em Miami, Zamboni,



que é planejador, e Líco, cuja origem é a redação, trouxeram

idéias novas para oxigenar a agência, mas que, segundo os

sócios, estão alinhadas com o DNA da Santa Clara Nitro, "A
preocupação em posicionar as marcas deixa de importar; o

que passa a ter valor é como uma marca se posiciona, qual
seu ponto-de-vista"diz Zamboni. Para ele, isso é muito maior
que o posicionamento e reflete as mudanças do mundo

contemporâneo. "E preciso parar de procurar escaninhos

para se encaixar e criar os próprios caminhos" ressalta Lico.

"Estamos muito alinhados com esse pensamento, afirma
Campos,que exemplifica: "O maior elogio que fazemos aqui

dentro é dizer que um trabalho ou atitude é 'desfòrmatado!'
Para manter os valores que deram origem à sociedade,

os sócios definiram oito crenças que movem a agência e
nas quais é preciso acreditar para poder trabalhar na ou

com a Santa Clara Nitro. P
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"Aqui há sempre uma ansiedade por buscar formatos

novos para os inúmeros pensamentos e a primeira coisa
que apresentamos aos clientes são nossas crenças, e se

eles não crêem nelas, melhor nem começar o trabalho"
ressalta Dedé. A lição foi aprendida pelos sócios no

trabalho em multinacionais, onde agências com perfis
muito diferentes de alguns de seus clientes têm que
trabalhar com eles por alinhamento internacional.

"É preciso acreditar nas mesmas coisas para poder
trabalhar junto" afirma Greene.

"Na Santa Clara também temos a humildade de

assumir que não entendemos mais do negócio de
nossos clientes do que eles" afirma Zamboni. Com esse

pensamento, a Santa Clara Nitro questiona os modelos
utilizados nas concorrências. "Em dez dias é impossível

criar uma comunicação que realmente vai fazer a

diferença para um cliente se você nunca trabalhou
com ele" garante Campos. "Apresentamos estratégias

pensadas por criativos e não a peça final e mesmo assim
já passamos por aprovação", garante Zamboni.
Nas orações que faz a Santa Clara, o chileno Greene

inclui o pedido de um milagre no qual acredita
piamente: "O dia em que não vamos precisar participar

de concorrências; e algumas pequenas nós já

conseguimos dispensar,"
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A participação constante dos sócios e de diretores em todo o
processo permite que cada um foque em sua especialidade

e que o resultado final seja exatamente o planejado, sem
desperdício de esforços. "Durante os trabalhos vamos nos

reunindo para fazer check points e dar continuidade com

segurança" diz Dedé.
Pedro Porto, diretor de interatividade da agência, reforça que
isso faz toda a diferença quando se tem tantas possibilidades

de se atrairá atenção, "Nossa visão dos canais 360° é a
preocupação em atingir o consumidor por todos os lados" explica, "Hoje em dia você não pode considerar que uma TV ligada está efetivamente

impactando as pessoas. É preciso um dia na vida das pessoas para saber como de fato elas estão consumindo mídia" explica Andréa Hirata, diretora
de mídia da Santa Clara Nitro.

Cada vez mais seletivo, o consumidor será atraído por marcas nas quais identifica interesses em comum. "A idéia deve despertar na pessoa o interesse

por se relacionar com a marca. Assim a comunicação deixa de ser agressiva" ressalta Dedé.
Para Campos é importante entender o poder de cada mídia. "Quando olhamos para a web como uma loja de departamento, a TV pode será melhor

vitrine, já que é relacionada a entretenimento e informação", diz. Ele exemplifica com o comercial de ofertas de DDD (frame acima) realizado pela
agência para o Intelig, que dava carona para uma ação capaz de aumentar o acesso ao provedor Intelig, considerado o primo pobre nos negócios do
anunciante. No filme, que podia ser revisto com calma no YouTube, aparecia discretamente uma senha para a entrada e experimentação do provedor.

Os interessados faziam a busca, eram impactados novamente pela marca e ainda conheciam o outro produto.

O que seria uma ação para a rádio CBN virou comercial de 30 segundos. Com o conceito "Inteligência atrai inteligência" a agência colocou um caixote

na região da Santa Ifigênia, no centro da cidade de São Paulo, e levou jornalistas e comentaristas da radio - Heródoto Barbeiro, Arnaldo Jabor, Carlos
Heitor Cony, Arthur Xexéu, Lúcia Hippolito e Carlos Alberto Sardenberg - para falarem livremente com a população. "Foi uma produção de muita

adrenalina, na qual levamos 30 seguranças à paisana porque não sabíamos quais seriam as reações'; recorda Campos. Como prova de que o cliente
entende muito mais do seu próprio negócio do que a agência, o local foi escolhido pela CBN, já que a Santa Clara havia sugerido como endereço para

a ação a Avenida Paulista. "Muitos vídeos de pessoas que passaram pelo local foram postados no YouTube depois e mostraram coisas que nem nós
mesmos vimos" afirma Campos. No planejamento da agência estava o convite a jornalistas e blogueiros para acompanharem a ação e usarem as
informações, gerando mídia espontânea.



"Depois da folha de pagamento, os maiores investimentos da Santa Clara são em pesquisas", afirma

Greene, que completa: "Todo cliente quer a garantia de entrega e nós oferecemos isso aos nossos."

Ele, no entanto, se refere a mais do que uma apresentação crua de dados e números. A agenda

preocupa-se em fazer a leitura e o cruzamento correto deles, inclusive com outras informações

relevantes. "Podemos nos orgulhar de sabermos ler pesquisas para nossos clientes e oferecer a

melhor compreensão de todos os dados para eles", garante Zamboni.

Os sócios estão sempre presentes no dia-a-dia da

relação do cliente com a agência e nos processos de

trabalho."Cada sócio é padrinho de alguns clientes"

revela Lico."Além disso, temos uma equipe formada

porpessoas muito capazes e que se envolvem tanto

quantoagente'' dizGreene.

"Terrosa humildade de olhar para o mundo e reconhecer que ele é muito maíor que agente" afirma

Zamboni. É com esse pensamento que a Santa Clara Nitro está presente nos principais eventos que possam

acrescentar novas idéias. "Éramos seis da Santa dará no Cannes Uons 2008, por exemplo" comenta Dedé.

MÃES CASES

Kuat

Com o desafio de transformar a marca em inspiradora para os jovens adultos e desejável para os adolescentes,

combatendo assim ogrande concorrente, oGuaranáAntarctka,a Santa Clara Nitro encontrou um caminhoa seguir.

Desenvolveu o pensamento de que "em um mundo que não está pronto, Kuat impulsiona a sua energia natural

para transformar as coisas, provocando evolução. Evolução na logomarca, na embalagem e na comunicação".

Isso gerou várias ações em diversas plataformas de mídia, além da nova embalagem do Kuat. O envolvimento

dos sócios é tamanho que Campos e Greene confessaram que já se pegaram arrumando

gôndolas de supermercado e escondendo uma latinha amassada.

"Prison Break"

Para lançar a terceira temporada da série"Prison Break", da Fox, em que dois irmãos presos

fazem de tudo para sair da cadeia, em parceria com a agência de marketing de guerrilha

Espalhe a Santa Clara Nitro realizou uma ação colocando um ator"preso" em uma cela de

2,5 por 3 metros durante 55 horas em um dos pontos mais movimentados de São Paulo,

a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini. Para "libertar" o ator, internautas tiveram que

acessar o site www.querosairdaqui.com.br e adivinhar uma senha para abrir a cela, O

vencedor ganhou uma TV LCD de 40" e um home theater completo. Foram mais de

30 mil visitas em menos de três dias completos de concurso. O ator estudou horas

a fio os trejeitos do personagem principal da série e recebeu um briefing de como

deveria se comportar com as pessoas que o abordassem. "As pessoas não têm tempo

e focam no que é realmente interessante", diz Pedro Porto, diretor de interatividade

da Santa Clara Nitro. Segundo ele, nas primeiras quatro horas e meia de ação

foram registradas mais de 16 mil tentativas de descobrir a senha e 8,3 mil pessoas

passaram pelo site,"As ações que criamos para a Fox chamam tanto a atenção que,

ao contrário do que normalmente acontece, chegam aqui concorrentes querendo

roubar a agência do cliente" diz Andréa Hirata, diretora de mídia.

querosairdagui.com.br



Nebacetin
Com um DNA de marca relacionado 3 cuidados, a Santa Clara vinculou o

produto ao quadro "Feridas do Coração'; da rádio Globo AM, que promove s
reconciliação entre as pessoas. No final dos programas, após a aproximação

de pessoas antes brigadas, a assinatura era "E essa foi mais uma ferida que
Nebacetim ajudou a cuidar1! Foi uma ação de baixo orçamento que atingiu

um público amplo em São Paulo e no Rio de Janeiro, Acima, frame de um
comercial da agência para a marca.

El Ojo de Iberoamerica

Depois da paródia de 2007 com uma ótica
argentina do famoso comerdal"Meu

primeiro sutiã" da publicitária Camila
Franco, este ano a Santa data Nítro utilizou

a história OsTrês Pouquinhos para a ação

de maiteting viral que divulga ofestíval,
"São tres filmes oficiais e vamos abrir
possibilidades para que as pessoas contem

a sua maneira a história na ínternet afirma

Campos. Nas primeiras três versões, a
história é contada por Lula (trames), por

Hugo Chávez e Fídel Castro. Uma versão da
mulher do Sanduíche-iche-ícne já está em
produção, assim como outras.

Matte Leão
Durante as entrevistas para esta reportagem a Santa Clara Nítro estava

finalizando a primeira campanha para o Matte Leão. "Vamos lançar na
TV um conceito para conectar o consumidor com a marca e reformular as
embalagens" revela Campos, Depois, é só aguardar as ações,

Principais executivos
Fernando Campos - sócio e diretor de criação

Jaime Greene - sócio e gerente-geral

Ulisses Zamboni - sócio e diretor de planejamento

André "Dedé" Eyer - sócio e diretor de criação

Murilo Lico - sócio e diretor de criação

Andréa Hirata - diretora de mídia

Pedro Porto - diretor de interatividade

LISTA DE PRÊMIOS

CANNES LIONS
-Bronze (Film): "In a MarTs LifeVDiscovery
Channel
-Bronze (Outdoor): "National Geographic"
-Short list (Film):"Ball7 Submarino;"Baby"/Fila;
"ChoiceVIPAS;
-Short list (Media): "Funktube"/SomLivre

THE ONE SHOW
-Bronze no"Men Collection":Poíaroid/Eyewear

CLUBE OE CRIAÇÃO DE SÃO PAULO
-Silver (Promocional):"Santa do Pau OcoVSanta
Clara

PRÊMIO MELHOR DO RIO
-Web:"Funktube7SomLivre

EL OJO DE IBEROAMERICA 2007
-Best Film (Brazilian Film):"ln a Man's Life"/
Discovery Channel
-Second Runner-up (Brazilian Film):"Camila7EI
Ojo de Iberoamerica
-Gold (Film):"ln a Man's LifeVDiscovery Channel
-Silver (Film):"Bair/Submarino
-Bronze (Film):"Camila7EI Ojo de Iberoamerica

PRÊMIO DE MÍDIA DO ESTADÃO
-"Monografia de Mídia TV" (2008)
-"Feridas do Coração7Nebacetin (2008)
-Grand Prix de Mídia: "Monografia de Mídia TV"
(2008)
-"Funktube7SomLivre (2007)

PRÊMIO CRIATIVIDADE EM RÁDIO
-Grand Prix GPR: "Feridas do Coração7Nebacetin

Clientes
- Intelig
- Neosaldina
- Nebacetin
- Kuat
-Kappa
-Link
- Matte Leão
-Fox

- Som Livre
-Rádio Globo
-CBN
- Credicard Citi

(branding)
-Clean and Gear
(branding)

-Shopping Eldorado
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