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Artplan cria para Sedex

Depois de um ano fora da mídia, o Sedex, serviço de entregas rápidas dos Correios, volta com campanha assinada pela Artplan. A 
ação destaca o novo posicionamento da marca, “Parece mágica, mas é Sedex” e ressalta a estrutura e a pontualidade do serviço, 
mostrando ao telespectador a cadeia logística para que o produto chegue às mãos do destinatário.
A criação é de Danilo Maia, Eduardo Salles, Filipe Chulam, Gustavo Tirre, Ricardo Dolla, Reuber Marchezini e Tico Moraes, com direção 
de Roberto Vilhena. A direção do filme é de Gustavo Leme, e a produção ficou a cargo da Delicatessen Filmes.

A Lew’Lara\TBWA foi a gran-
de vencedora do Grand Prix da 
décima edição do Prêmio Cria-
tividade em Rádio, concedido 
pelo Grupo dos Profissionais de 
Rádio na semana passada, em 
São Paulo.

A agência sagrou-se campeã 
da disputa com a peça desen-
volvida para a inauguração do 
Museu do Futebol, na capital 
paulista, que tinha o título 
“Imitador do Pelé”, criada por 
Jaques Lewkowicz, André Lau-
rentino, Manir Fadel, Luciano 
Lincoln, Leonardo Claret e 
Toni Fernandes. A agência já 
havia conquistado a categoria 
Cultura, Turismo e Entreteni-
mento, uma das 11 do Prêmio 
Criatividade em Rádio, e acabou 
levando o troféu do GP, cujo 
formato remete ao de uma boca 
gritando. A escultura foi assina-

As turbulências financeiras 
dos últimos meses do ano passa-
do não trouxeram grandes abalos 
aos negócios publicitários do 
portal UOL. A empresa divulgou 
seu balanço referente a 2008, que 
revela o aumento da arrecadação 
de receitas de publicidade. 

No exercício de 2008, o grupo 
obteve uma receita publicitária 
total de R$ 283,8 milhões — valor 
48% superior ao angariado em 
2007. Considerando-se somente o 
último trimestre do ano passado, 
o faturamento publicitário da com-
panhia ficou na casa dos R$ 88,3 
milhões, montante 49% maior do 
que o do quarto trimestre de 2007.

Porém, ao levar-se em conta o 
ganho com a receita bruta menos 
as despesas operacionais e as 
respectivas depreciações e amor-

Editorial
Excelente o editorial “Crise de 

Excessos”.
Tenho visto poucos pensado-

res e opinion makers com uma 
visão tão ampla e abrangente do 
momento que estamos vivendo.

Brilhante a conclusão de que 
“a transformação... envolve um 
novo modelo de fazer negócios”.

Quem não absorver essa idéia e 
não atuar de forma a corresponder 
a essa nova realidade, vai ter enor-
mes problemas pela frente.

Parabéns.
Luis Grottera

Help Consultoria

Excelente o editorial da edição 
de 23 de março de 2009.

Redigido, como de costume, 
com brilho e competência, o texto 
chama a atenção para o lado B da 
crise e as suas mais profundas 
motivações. 

É um texto que trata de valores 
nesses tempos em que, equivoca-
damente, em nome de preceitos 
como a gestão austera de recursos, 
as empresas acabam optando por 
cortar os seus princípios no mes-
mo processo de corte de custos.

Acho que você tem razão no 
seu editorial: estamos, de fato, 
em uma nova fase do desenvolvi-
mento da economia capitalista. A 
bolha da era industrial estourou 
de vez. É o fim do modelo extrair-
produzir-descartar. É o fim dos 
tempos do ou/ou: ou se é lucra-
tivo ou se é sustentável. E essa 
discussão tem muito a ver com 
os profissionais de propaganda, 
certamente que sim.

Parabéns.
Ricardo Voltolini

Publisher da revista Ideia 

Socioambiental e diretor de Ideia 

Sustentável: Estratégia e Conhecimento 

em Sustentabilidade

A Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade (Abap) oficializou o nome de 
Luiz Lara, presidente e sócio da Lew’Lara\
TBWA, como candidato à presidência da 
entidade nas próximas eleições, que serão 
realizadas em 29 de abril. O anúncio acon-
teceu na semana passada, em São Paulo, 
durante encontro promovido pela entidade 
e seus capítulos regionais, cujas eleições 
acontecerão em 27 e 28 de abril.

Além de Lara na presidência, a cha-
pa — indicada por 55 agências filiadas, 
quando o necessário pelo estatuto são 
três assinaturas — é composta pelos pro-
fissionais Armando Strozenberg (como 
primeiro vice-presidente), João Roberto 
Vieira da Costa (segundo vice-presi-
dente), Antônio D’Alessandro (terceiro 
vice-presidente), Otto de Barros Vidal, 
Severino Queiroz Filho, Hiram de Souza 
e Antônio Fadiga (todos na diretoria).

“Aceitei a indicação com muito orgu-
lho. Não vejo a candidatura como uma 

Campanha da Ricardo Eletro feita pela mineira Pro Brasil, em 
linha com “A gente anda, o Brasil anda”, criada pela Abap

Agências

Chapa de Luiz Lara é 
oficializada pela Abap
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ruptura, mas como uma evolução e con-
tinuidade de um trabalho bem-feito pelo 
Dalton Pastore e pelos capítulos regionais 
ao longo dos últimos seis anos. Aceito 
pelo apoio unânime dos capítulos, pelo 
apoio do Conselho e pela indicação de 55 
agências. Fico à vontade para fazer frente 
aos enormes desafios que virão”, diz Lara, 
destacando que, dentre as bandeiras 
de seu futuro possível mandato, estão 
a defesa da liberdade de comunicação, 
do modelo de negócios das agências e a 
criação de um prêmio de sustentabilidade 
seguindo iniciativa da Abap-MG.

Durante o encontro foi anunciada 
ainda a criação do Conselho Superior, 
que substituirá o Conselho Consultivo. 
Ele terá quatro reuniões anuais e, entre 
suas atribuições, estará a de definir as 
diretrizes e a política em relação às outras 
entidades. Pastore assumirá a presidência 
do conselho, que será incorporado ao es-
tatuto durante as próximas eleições. Inte-

da pela Nó Design.
A solenidade do Grupo dos 

Profissionais de Rádio con-
templou, dentre as 11 peças 
campeãs  em cada uma das 
categorias, aquela que merecia 
o Grand Prix da premiação. 
Ao todo, concorreram peças 
de rádio que abordavam os 
seguintes temas: Agronegó-
cio, Campanhas Públicas e/
ou Governamentais, Campa-

tizações — chamado Ebitda —, o 
UOL contabilizou, em 2008, um 
faturamento de R$ 123,2 milhões. 
O montante é 20% menor do que 
o obtido em 2007. De acordo com 
a empresa, a queda é explicada 
pela necessidade de cobertura fi-
nanceira para a administração dos 
novos projetos lançados no ano. 

O lucro líquido total em 2008 
foi de R$ 96,2 milhões — 12% a 
menos do que em 2007. No último 
trimestre do ano passado, o lucro 
sofreu uma queda de 18% em re-
lação ao mesmo período de 2007: 
a companhia somou um total de 
R$ 20,6 milhões.

O portal encerrou 2008 com 
1,2 milhão de clientes pagantes 
de pacotes de banda larga, nú-
mero 23% maior do que o regis-
trado em dezembro de 2007. 

gram o grupo Alexandre Gama, 
Cid Alvarez, Nizan Guanaes, 
Sérgio Amado, Roberto Justus, 
Eduar do Fischer, Roberto Du-
ailibi e Júlio Ribeiro, além do 
futuro presidente da Abap. As 
primeiras reuniões estão pre-
vistas para os meses de junho, 
setembro e novembro.

Adesão 
No encontro da entidade 

também foi confirmado o nome 
dos primeiros anunciantes que 
decidiram aderir à campanha 
“A gente anda, o Brasil anda”, 
desenvolvida pela Abap em 
conjunto com uma série de agências com 
o objetivo de combater o pessimismo e 
ressaltar iniciativas empreendedoras em 
meio à crise economia global. A Pro Brasil, 
agência sediada em Belo Horizonte, irá 
deflagrar ações utilizando o mote para 

os clientes Asa Incorporadora, Tecar 
(concessionária Fiat) e Ricardo Eletro. 
A agência também colocará no ar uma 
campanha institucional destacando seus 
investimentos recentes.

Fernando Murad

nhas Sociais e Terceiro Setor, 
Comércio e Varejo, Consumo 
Automotivo, Consumo Do-
méstico e Moradia, Consumo 
Pessoal, Cultura, Turismo e 
Entretenimento, Imagem Cor-
porativa e Serviços Privados, 
Mercado Financeiro, Produtos 
Tecnológicos.

A comissão de júri da décima 
edição do prêmio foi composta 
por cem membros.

Digital

Receita publicitária do 
UOL cresce 48% em 2008

Prêmio

Lew’Lara leva o Grand Prix do GPR
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