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A TV1 e o consultor francês 
Marc Gobé, designer e especialista 
em branding, anunciaram uma 
parceria que pretende oferecer 
ao mercado uma série de projetos 
voltados às novas formas de cons-
trução de marcas. O primeiro deles 
é o site www.emotionalbranding.
com, já no ar, que se propõe a ser 
uma fonte de idéias e informações 
para profissionais de comunicação 
interessados em conhecer estraté-
gias inovadoras de branding.

“Optamos por um projeto na 
web porque a comunicação do 
futuro estará centrada na internet, 
um ambiente em que as pessoas 

O Ministério das Cidades pu-
blicou edital para contratação 
de três agências de publicidade. 
Segundo o documento, o contrato 
terá vigência de um ano, podendo 
ser prorrogado por até 60 meses. 
A verba é de R$ 125 milhões, que 
será dividida entre as empresas 
vencedoras do processo e de 
acordo com o serviço solicitado 
pelo Ministério. 

Propostas devem ser entre-
gues até 6 de janeiro de 2009, às 
10h. Questionamentos em relação 
à concorrência podem ser enca-
minhados até essa data. O edital 
está disponível no site www.com-
prasnet.gov.br. As agências serão 
responsáveis pelo estudo, pela 
concepção, criação, execução in-

Foram habilitadas sete de 
oito empresas que apresentaram 
propostas na licitação para con-
tratação de serviços de comuni-
cação digital pela Secretaria de 
Comunicação Social (Secom) 
da Presidência da República. Os 
invólucros com os documentos e 
as propostas técnicas e de preço 
foram entregues na sexta-feira, 
21 de novembro. 

As empresas habilitadas 
para a conta de R$ 11,1 milhões 
anuais foram F.biz, Fundação 
Padre Anchieta, CDN Comu-
nicação Corporativa, Avancys 
Tecnologia, Comunique-se, 
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deixaram de ser passivas para 
fazer parte do show”, diz Sérgio 
Motta Mello, diretor geral da 
TV1. Ele explica que, por causa 
disso, o site é essencialmente 
colaborativo. “Elas podem postar 
comentários, propor discussões e 
dividir informações pelo site, que 
será um fórum constantemente 
atualizado de idéias e tendências 
de branding”, informa Mello.

O espaço online tem ferramen-
tas como artigos, blogs e fóruns, 
mas dá especial atenção aos 
conteúdos em vídeo já que, para 
Gobé, essa será a melhor maneira 
para falar sobre marcas no futuro. 

Apesar dessa preferência, Mello 
diz que os projetos da parceria não 
estarão restritos apenas à web, 
“até porque os clientes podem 
necessitar de um alinhamento de 
comunicação e construção de mar-
cas em múltiplas plataformas”. 

Uma das atrações do site são 
trechos de um documentário que 
Gobé está produzindo para explicar 
ao mundo o Projeto Cidade Limpa, 
adotado em São Paulo em 2007. Ele 
considera que essa decisão revolu-
cionou o modo pelo qual as marcas 
daqui passaram a se relacionar com 
o público, desviando o orçamento 
de outdoors para outras esferas que 

Ministério das Cidades 
lança edital de publicidade

terna, supervisão da execução ex-
terna e distribuição de campanhas 
e materiais publicitários. Além 
disso, estão previstas pesquisas 
de pré e pós-teste vinculadas às 
campanhas e peças. 

O edital, publicado em 19 de 
novembro, destaca que os serviços 
ligados à concepção e criação das 
ações de publicidade não poderão 
ser objeto de subcontratação. 
Promoção e patrocínio ficam fora 
do contrato. 

O edital é de melhor técnica. A 
partir da habilitação das empresas, 
em 6 de janeiro, a comissão de lici-
tação analisará as propostas e, em 
seguida, deverá julgar as condições 
de preços. Todo o processo deve 
ser concluído até março de 2009.

Sete agências habilitadas para 
licitação digital da Secom 

TV1 e AgênciaClick. A iThink 
também apresentou proposta, 
mas não foi habilitada para a 
próxima etapa.

De acordo com o texto do 
edital, o trabalho será realizado 
na forma de execução indireta, 
sob o regime de empreitada por 
preço unitário. O contrato terá 
vigência de um ano e poderá ser 
prorrogado por até 60 meses.

A empresa de comunicação 
digital irá reformular os sites 
da Presidência da República e 
construir a web page de divulga-
ção do País no exterior. O objeti-
vo do governo federal com essa 

reestruturação é criar canais 
diretos de comunicação com 
a população, aperfeiçoando a 
relação cidadão-governo.

A exemplo do que vem sen-
do feito em outras áreas da 
comunicação institucional, a 
Secom elaborou edital específi-
co com os critérios para escolha 
de uma empresa capaz de mo-
dernizar os portais já existentes 
e de garantir não apenas a in-
teratividade com a população, 
mas também tornar a internet 
acessível para os portadores de 
necessidades especiais. 

Alexandra Bicca, de Brasília

Sérgio Motta Mello, da TV1, e o consultor Marc Gobé querem fazer do site Emotional 
Branding um fórum de idéias e tendências

“O Brasil pode fazer muito mais por sua marca”
Meio & Mensagem — Quais são 
as novas tendências às quais as 
marcas precisam estar atentas? 
Marc Gobé — Estamos vivendo 
uma situação econômica dife-
rente, com recessão em alguns 
lugares. Alguns orçamentos se-
rão cortados e os consumidores 
irão gastar menos. Mas, ao mes-
mo tempo, as marcas precisam 
fazer algo diferente, que passa 
pela idéia de estarem aptas a 
arcar com mídias que costuma-
vam ser descartadas. Há coisas 
novas com que elas têm de lidar, 
como o fato de a maior parte das 
decisões de compra ser tomada 
no ponto-de-venda; o de as 
pessoas estarem fazendo suas 
escolhas muito mais com base 
no que dizem em comunidades 
na web; e o de estar aumentan-
do o interesse de pessoas em 
grandes eventos ao vivo que es-
timulam a relação com a marca. 

representam o futuro, como a própria 
internet e o segmento de eventos. 

Com o provocativo nome de 
Cidade Limpa: The Day Adverti-
sing Came Crashing Down, algo 
como O Dia em que a Publicidade 
Desmoronou, o filme conta com 
entrevistas feitas com designers, 
publicitários, profissionais de 
marketing e jornalistas da cidade, 

além do prefeito, Gilberto Kassab, 
que propôs a lei. Gobé, inclusive, 
concedeu na semana passada 
à cidade o Emotional Branding 
Visionary Award, um reconheci-
mento anual a cidades e pessoas 
que ajudam a melhorar o planeta. 
O consultor de branding irá vi-
sitar nos próximos anos outras 
grandes metrópoles do mundo em 
busca de exemplos de inovação.  

E, acima de tudo, o sucesso delas 
estará baseado no mundo dos cli-
ques, na web e na capacidade de 
relacionar diferentes plataformas.  
 
M&M — Qual é a sua marca favorita? 
Gobé — É a América (referindo-se 
aos Estados Unidos). Você pode 
andar pelo mundo e encontrar 
gente que defenda suas visões po-
líticas, mas a conexão das pessoas 
com a América se resume a uma 
palavra, que é liberdade.

M & M  —  M e s m o  d u r a n t e  o s 
oito anos de George W. Bush?  
Gobé — Sim. Países, assim como 
marcas, têm altos e baixos. Se eles 
tiverem valores fortes, de alguma 
maneira mantêm o respeito. E 
a melhor mensagem que essa 
eleição americana nos enviou é 
que as crianças e jovens, em todo 
o mundo, de qualquer condição 
social, raça ou origem, olharam 

para si e disseram “vou fazer por-
que eu posso”. Isso é poderoso. 
São as idéias emotivas que irão 
transformar essa geração nova. 
 
M&M — E dentre as marcas co-
m e r c i a i s ,  q u a i s  v o c ê  a d m i r a ? 
Gobé — Eu gosto de Coca-Cola, por-
que é uma marca conectada com a 
realidade dos indivíduos em diferen-
tes lugares do mundo. E as marcas 
têm essa realidade emotiva que 
muitas vezes não é expressa, mas 
que, com o auxílio da comunicação 
digital, podem trazer as pessoas 
para o mesmo caminho e fazê-las di-
vidir os mesmos valores, fortalecen-
do a relação com os consumidores. 
 
M&M — A marca Brasil tem força 
para se tornar maior do que é? 
Gobé — Para mim, é uma marca 
que pode fazer muito mais. Eu 
passei quatro semanas aqui para 
filmar o documentário, e percebi 

que é um lugar em que há con-
fiança e esperança no futuro. Essa 
mensagem de renovação é algo 
que não vemos em lugares como 
França, Inglaterra, Alemanha ou 
EUA. Mas a comunicação do Brasil 
como marca é ainda muito falha na 
hora de expressar essa realidade 
baseada na inovação e na imagi-
nação, preferindo se ater a velhos 
estereótipos. O Brasil tem todos os 
olhos do mundo voltados para si, 
até porque ele é a primeira letra 
do Bric, que, por si só, já é uma 
marca que significa o futuro. E a 
força real do Brasil sobre os outros 
membros desse grupo é a diversi-
dade. Chinês é chinês, indiano é 
indiano, russo é russo, mas o bra-
sileiro é uma imagem do mundo. A 
força dos EUA está nisso também. 
 
M&M — Por que o seu encanto 
com São Paulo e o projeto Cidade 
Limpa?
Gobé — O que descobrimos durante 
o documentário é que a lei não mu-
dou a capacidade das marcas de 
serem bem-sucedidas. Elas apenas 

foram forçadas a conquistar 
isso de maneira mais sensível 
para a população. É uma histó-
ria extraordinária que está sen-
do contada em todo o mundo e 
eu acho que esse exemplo irá 
mudar o marketing do futuro. O 
que faz a imagem da marca não 
são somente as coisas físicas, 
mas os valores. Descobrimos 
aqui a cultura do grafite, o 
samba em Vila Madalena, isso 
é riqueza, emoção, criativi-
dade e vitalidade. A mágica 
das cidades não é a realidade 
física delas, mas a percepção.  
 
M&M — Quais são suas ci-
dades favoritas como marcas? 
Gobé — Os lugares que me inte-
ressam são aqueles que não se 
apegam a museus, mas os que 
estão vivendo, ensinando e re-
considerando a vida urbana. Los 
Angeles, por exemplo, não é uma 
cidade bonita, mas tem a mística 
de Hollywood. Gosto também de 
Seul, Barcelona e Xangai, lugares 
onde a inovação está viva.(FT)
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