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H
á sete anos consecutivos a Young & Rubicam

lidera o ranking das maiores agências

brasileiras. E a cada ano dispara com maior

vantagem sobre o segundo colocado. Em

2008, a diferença foi mais que o dobro, de acordo

com pesquisa do Instituto Ibope Monitor. Diante dessa

performance, muitos se perguntam qual é a fórmula do

sucesso da Y&R, A resposta, por incrível que pareça, é

bem simples.

Desde que houve a associação com o Grupo Newcomm,

de Roberto Justus (leia a seção Entrevisto, na pagino 10,

a Y&R adotou a postura de valorizar o capita! humano;

afinal, quem gera resultado são as pessoas. Por isso, a

agência vem adotando uma série de ações ao iongo
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or seven consecutive years, Young & Rubicam

hás been leading the ranking of íhe largest

Brazilian advertising agencies. And every year

it races ahead with greater advantage over

the second ranked. In 2008, the difference was more

than double, according to research of Ibope Monitor

Institute. In view of such performance, many peopíe

ask themseives: what is Y&R's success formula? The

answer, incredible as it may seern, is very simp e:

Sínce the association with Roberto Justus' Newcomm Group

(see "Entrevisto" on poge 10) íook p ace, Y&R hás adopted

the stand of valuing the human capital; after aii, resuits are

generated by peopíe. Therefore, the agency hás been taking

a series of actions over íhe years to promote what íí hás

best: its professionals. This strategy may be evídenced by the

fact that Y&R is the only agency on the iist of the 100 Best

Companies to Work For in 2004( 2006 and 2008, made

by consulting firm Great Place to Work and published in the

magazine Época. In the 2008 issue, Young aSso appears in

three other categories; The 25 Best Companies for Wornen

to Work For (for the second time); The 25 Companies

dos anos para promover o que tem de melhor: seus

profissionais. Essa estratégia pode ser comprovada no

fato de a Y&R ser a única agência na lista das 100

Melhores Empresas para Trabalhar em 2004, 2006

e 2008, feita pela consultoria Great Place to Work

e publicada na revista Época. Na edição de 2008, a

Young aparece também em outras três categorias: As

25 Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar (pela

segunda vez); As 25 Empresas que Abriram Mais Vagas;

e As 25 Empresas com Maior Escolaridade.

Transformar a Y&R em uma agência modeio em recursos

humanos (lerbox) não é uma bandeira de autopromoção

nem tampouco uma atitude meramente humanista. É

uma estratégia de gestão muito bem fundamentada.

Marcos Quintela
éCOOe
diretor-geral

Marcos Quintela
is COO and
general director



Da esq/dir. ,Valéria Ordonhez, Luciana
Schwartz, Alessandra Cardoni, Marcos
Quíníela,Sylvia Pânico e PatrickGoffaux

(Lefí to righfy Valéria Ordonhez, Luciana
Schwartz, Alessandra Cardoni, Marcos
Quinteto, Sylvian Pânico and Patrick
Goffaux

O presidente da agência,

Roberto Justus, e o COO e

diretor-gerai, Marcos Quintela,

sabem que quando as pessoas

estão felizes e motivadas no

ambiente de trabalho, maiores

serão as chances de elas

desenvolverem projetos mais

criativos.

O vice-presidente de plane-

jamento estratégico e inovação,

Walter Longo, costuma dizer

que a criatividade se assemelha

com o comportamento do gato.

É preciso criar um ambiente

adequado para que ele se

aproxime. E é nesse cenário

que Marco Versolato, atual VP

de criação, ingressou na Y&R

em janeiro deste ano. Ele foi

that Opened More Jobs; and

the 25 Cornpaníes with Higher

Education Background.

Transforming Y&R in a nnode!

agency in Human Resources

(read box) is neither a self-

promotion flag nor a merely

humanisí attitude. !t's a very

well grounded management

strategy. Agency's President,

Roberto Justus, and Marcos

Quinteia, COO and Managing

Director, know that when people

are happy and motivated in the

working environment, greater are

the chances that they develop

more creatíve projects.

Walter Longo, Strategic Planning

& Innovation Vice-President, uses

to say that creativíty is similar to
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convidado a implementar o estilo de trabalho que já vinha

desenvolvendo nas agências por onde passou. "Acredito

que quando se integra às inteligências, o resultado é muito

mais consistente. E foi isso que os executivos me pediram''

comenta.

De acordo com ele, como o criativo trabalha com

repertório, eie precisa estar atualizado com tudo o que

está acontecendo para pensar de maneira integrada.

"Nosso trabalho é com a idéia, independentemente da

forma. E não pode ser o contrário, quando primeiro se

pensa na ferramenta para depois vir a idéia", diz. Além

disso, Versoíato é responsável também por integrar as

outras empresas do Grupo Newcomm.

DIMENSÃO X ATENÇÃO
No mundo dos negócios, uma empresa de grande porte

tem a vantagem de ganhar em escala e, assim, aumentar

as chances de reduzir seus custos. Em comunicação,

o alto volume de compras de mídia facilita muito o

poder de negociação. Em função do tamanho, a Y&R

consegue quebrar paradigmas e ser mais ousada. Esse

é o iado coroa da moeda. O lado cara tem a ver com

a personalização. Uma agência grande corre o risco de

não dar a devida atenção a todos os seus clientes. É o

velho dilema da dimensão x atenção. O anunciante não

quer ser apenas mais um. E a Y&R conseguiu lidar com

isso muito bem. Por exemplo, montou um escritório à

parte para atender as Casas Bahia, o maior anunciante

do Brasil (ler box), A Y&R São Caetano do Sul fica na

sede da rede varejista e conta com 110 funcionários.

Dessa forma, a operação das Casas Bahia é totalmente

separada e o seu volume de trabalho não atrapalha as

outras contas.

Outro ponto é que a Y&R Brasil tem um sócio gestor

local, diferentemente do que ocorre em outras agências

internacionais, nas quais o presidente é um executivo,

O presidente da Y&R, Roberto Justus, é sócio do grupo

WPP e do Grupo Newcomm (ler box), no qual exerce o

cargo de CEO. Assim, a Y&R Brasil tem uma gestão mais

autônoma do que outras subsidiárias.

Como conseqüência, os diretores do atendimento

são encarados como comandantes das contas que

a cats behavior. It is necessary to create an appropriate

environment to allow it to approach. And ít is wíthin this

scenario that Marco Versoíato, current Creative VP, joined

Y&R ín January this year. He was invíted to ímplement the

working style he had already been developing in agencies

he worked for, "l beíieve that when you combine inte-

ligences, the resuit is much more consistem And this was

what executíves asked me for", he comments.

According to hím, given the fã et that creative people work

with repertoire, they have keep up wiíh everyíhing that

ís going on in order to think on an integrated basis. "We

56lPropagandalrn3r09



gerenciam. Cada diretor de grupo de contas tem

todas as informações sobre seu cliente. Ele toma

conhecimento do valor real do que o cliente investe

em comunicação e, por isso, fica responsável pela

gestão de todas as ferramentas de uma campanha

- publicidade, marketing direto, estratégia digital,

eventos, etc. Na Young São Paulo Valeria Ordonhez,

Sylvia Pânico, Alessandro Cardoni e Patrick Goffaux

exercem essa função. Enquanto que, em São Caetano

do Sul, Flávia Altheman é diretora-gera] das Casas

Bahia.

work with ideas, irrespective of the form. And it cannot be

otherwise - like when you think about the tool first, and

then wait for an idea to come to you," he says. in addi-

íion, Versolato is also responsible for integrating the other

companies of the Newcomm Group.

DIMENSION VS. ATTENTION
In the business world, a large sized company hás the

advaníage of winning in scale and therefore increase the

chances of reducíng íts costs. in communícation, the high

media purchase volume makes the negotíation a lot easier.

In view of its size, Y£R manages to break paradigms and

be more daring. This is the tails side of the coin. The heads

síde hás to do with cusíomization. A iarge agency runs the

risk of not paying due attention ío aii its clients. It is the old

diíemma of size versus attention. The advertiser does not

want to be just anoíher advertiser. And Y&R managed to

address that very weil. For example, it opened a-separate

office to serve Casas Bahia, the largest advertiser in Brazil

(reod box). Y&R São Caetano do Sui is located in the head

office of the retail network and hás about 100 ernpíoyees.

Thus, their operatíon with Casas Bahia is totaily separated,

and its work volume does not interfere with the oíher

accounts.

Another point ís that Y&R Brazil hás a local managing part-

ner, differentiy from what happens in other international

agencies, where the president is an execuíive. The presi-

dent of Y&R, Roberto Justus, is a partner in WPP Group and

Newcomm Group (reod box), where he holds office as

CEO. Thus, the management at Y&R Brazií is more autono-

mous than the management at other subsidiaries.

As a result, the account directors are seen as comman-

ders of the accounts they manage. Each account group

director hás ali information on his/her cüent. He becomes

aware of the real value of what the cliení spends on com-

munication and, therefore, is responsible for the manage-

ment of ali tools of a campaign - advertising, direct mar-

keting, digital sírategy, promotionai events, etc. At Young

São Paulo, Valeria Ordonhez, Syívia Pânico, Alessandro

Cardoni and Patrick Goffaux perform this role, while Flávia

Althernan is the Y&R Managing Director for Casas Bahia in

São Caetano do Sul.
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1NSIGTHS

A Y&R sabe que a missão consultiva de uma agência é

tão importante quanto a função criativa. É ponto comum

que o negócio da agência é gerar resultados para

seus clientes, e que para que isso ocorra é necessário

entender do negócio de cada cliente a fundo. É nesse

sentido que a Y&R tem um planejamento forte e

multídisciplinar. A equipe de 25 profissionais, composta

por jornalistas, sociólogos, advogados, historiadores e

publicitários, é chefiada por David Laloum, diretor-geral

de planejamento.

É função desse departamento gerar insighís e

transmiti-los aos clientes. São feitos em média cinco

documentários por mês com diversas abordagens

sobre assuntos de interesse das marcas, incluindo

INSIGHTS
Y&R knows that the consulting missíon of an agency is as

important as its creative mission. li is well understood that

íhe agency's business is to generate results for its cíients.

And, for that to happen, ít is necessary to have an in-depíh

understanding of each dienf s business. It is in this sense that

Y&R hás a strong and muiíidiscipíinary planning. Ateam of 25

professionaís, consisting of journalists, sociologists, lawyers,

historians and adrnen, is headed by David Laloum, Chief

Planning Officer.

This department is responsible for generating insights and

pass them on to dienís. An average of five documentaries

per moníh are prepared with several approaches on sub-

jects of the brantTs interest, including research result pre-

sentations, in which practica! situations are preseníed to

humanize numbers. Thus, Information is treated as eníer-

tainment, and the peopie in the Píanning Department

innovate in the way they communicate by generating

interactivity with its cíients. For example, in order to have

an understanding of the surf universe, planning profes-

sionais rented a house and lived one week with surfers.

The result of this experience was transforrned into a

documentary presented to Nova Schin, which, on its turn,

decided to sponsor the Official stage of the SuperSurf

tournament.
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apresentações de pesquisas, nas quais situações práticas

são apresentadas para humanizar os números. Dessa

maneira, a informação é tratada como entretenimento

e o planejamento inova na forma de se comunicar,

gerando interatividade com seus clientes. Por exemplo,

para entender o universo do surfe, os profissionais do

planejamento alugaram urna casa e conviveram uma

semana com surfistas. O resultado dessa experiência

transformou-se em um documentário apresentado para

a Nova Schin, que por sua vez decidiu patrocinar a etapa

oficial do torneio SuperSurf.

MARCAS

A Y&R é a agência que mais investe em pesquisa no

Brasil. Cabe a César Ortíz, diretor de inteligência de

mercado, trabalhar as informações geradas pelo BAV

(Brand Asset Valuator), considerado a maior base de

dados sobre marcas do mundo. Com investimento de

US$ l milhão a cada ano e por escritório da Y&R, o

BAV é uma ferramenta proprietária das agências Y&R em

48 países, e fala com 350 mil consumidores sobre 20

mil marcas, 1500 delas no Brasil, em 140 categorias

diferentes. Atualizado a cada dois anos, o estudo orienta

estratégias de gestão de marca, sinalizando para os

clientes qual o caminho adequado para construir e

Y&R is the agency that invests the most in research in Brazi.

César Ortiz, Market Inteiiigence Officer, is in charge of working

on the information generated by BAV (Brand Asset Valuator),

considered the wor!d's largesí brand database. With invest-

ment of over US$ 1 million every year and in each Y&R office,

BAV is a proprietary tool of Y&R agencies in 48 couníries, and

collects information from 350,000 consumers on 20,000

brands, 1,500 of which in Brazil in 140 different categories.

Updated every two years, the study guides brand manage-

ment strategies, signaling to clients which ís the proper path to

build and identify the healíhiest and most valuable brands.

BAV starts from the principie that brands, in the consumeis

mind, suffer competition not only in theír segments but

also in relaíion to aü other brands, that is, they are relevant

within a set of brands. The tool analyzes al| pf them and

identifies, in this total scenario, where your brand is posi-

tioned, in addition to assessing ií in face of competitors.

Another department that uses BAV is the Media Department.

Since she took over as media managing director in November

2005, Luciana Schwartz estabiished a customized service

model, made of service groups for each ciient The área con-

sists of seven managers and one media managernent located

inside the operation serving Casas Bahia.

Under her rnanagement, differentiated acíions have been

developed in the agency, such as the Gfoba! Soccer

sponsorship by Casas Bahia; the creation of a

Christmas Tree for Vivo; the "My Recipes" project

for Perdigão in Editora Abril magazines; the spon-

sorships of the SuperSurf Official stage by Nova

Schin and of Placar magazine boxes in Morumbi

and Maracanã stadiums, among others.

DIGITAt ACTiONS
Y&R investments in digital actions inaeased by 300
percent if compared to year 2007. Such performance
is due to lhe fact that the a^ncy started to explore the

online communícaíion in ali possible formais and chan-
nels. Examples of ihis are the Mobile Marketing actions

for TAM, which indudes the fiist webste custornization
for iPhone appücations, and ptnjects for Casas Bahia.
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identificar as marcas mais saudáveis e valiosas.

O BAV parte do princípio de que as marcas, na cabeça do

consumidor, passam por uma concorrência, não apenas

no segmento delas, mas com todas as outras marcas,

ou seja, elas são relevantes dentro de um conjunto.

A ferramenta cruza todas elas e identifica, no cenário

dessa totalidade, onde está a sua marca, além de avaliá-

la perante os concorrentes.

Outro departamento que faz uso do BAV é a mídia.

Desde que assumiu como diretora-gera l de mídia, em

novembro de 2005, Luciana Schwartz instituiu um

modelo de atendimento personalizado, constituído

por grupos de atendimento para cada cliente. A área

é dividida em sete diretorias e urna gerência de mídia,

locada dentro da operação que atende Casas Bahia.

Sob sua direção, ações diferenciadas foram desenvolvidas

na agência, como o patrocínio do futebol na TV Globo

pelas Casas Bahia, a criação de uma árvore de Natal para

Vivo, o projeto Minhas Receitas da Perdigão nas revistas

da Editora Abril, os patrocínios da Nova Schin da etapa

oficiai do SuperSurf e os camarotes da revista Placar no

Morumbi e Maracanã, entre outros.

AÇÕES DIGITAIS
Os investimentos em ações

digitais da Y&R cresceram

300% se comparados

ao ano de 2007, Essa

performance deve ser

atribuída ao fato de que a

agência passou a explorar

a comunicação online

em todos os formatos

e canais possíveis. Um

exemplo são as ações

mobile marketing para a

TAM, a qual inclui a primeira

customização de site para aplicativos do

iPhone e de projetos para as Casas Bahia.

A Y&R também se tornou a primeira agência do Brasil a

utilizar a ferramenta Bluetooth, com o cliente Bradesco,

por meio do produto HíperFundo, envolvendo diversas
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plataformas de mídia, como painéis em aeroportos, TVs

de plasma e painéis ern shopping.

MVV
Há quatro anos, a Young despertou para um novo

posicionamento. Para seus executivos, a comunicação

daqui para frente se baseará no tripé publicidade,

entretenimento e interatividade. O conceito é chamado

de MVV: "M" de Madison Avenue, a rua onde se

concentram as principais agências em Nova York; "V"

de Vine Street, endereço dos grandes estúdios de TV e

cinema em Hollywood; e "V" de Silicon Valiey (Vale do

Silício), o berço da tecnologia de internet. Dessa forma,

nenhuma marca vaí ser bem-sucedída no mercado

se não entender que precisa da área aspiracional da

publicidade, das ferramentas lúdicas do entretenimento

e do envolvimento da interatividade. E é por isso que

nos últimos anos a diretoria da Y&R é composta por

profissionais que têm o seu DNA ligado a cada um

desses três universos. As campanhas construídas nos

últimos anos partem desse conceito (ver cases).

Y&R hás also become the first agency in Brazíl to use the

Bluetooth tool with its client Bradesco through the HiperFundo

product, involving rnany media platforms, such as airport pa-

neis, plasma TVs and paneis in malls.

MVV

Four years ago, Young awakened for a new positíoning. For its

executives, from now on communication wiSI be based on lhe tri-

pod of Advertising, Entertainment and Interactivity. The concept is

called MW: M for Madison Avenue, the síreet were major New

York agencies are concentrated; V for Vine Street, the address of

the large TV and movie studios in Hollywood; and V for Silicon

Valiey, the cradle of the Internet technology. Therefore, no brand

will be successful on the market if it does not unders-tand that

it needs to íake into consideration the aspirational aspecís of

advertising íhe piayful tools of entertainment, and the use of

interactiviíy. That is why over the past years Y&R board hás been

composed of professionals who have their DNA ünked to each

of these three universes. The campaigns built in íhe latest years

start from this concept (see cases).

CLIENTES Cliente

Amex
Bradesco
Casas Bahia
Casa Ninho
Colgate-Palmolive
Danone
Editora Salvat
Goodyear
Grupo Schincariol
Havoline
LG
Nova Schin
Perdigão
Santa Casa de Misericórdia
TAM
Telefônica
Texaco
TVA
Vivo

Principais Executivos Major executives

Roberto Justus, CEO do Grupo
Newcomm e presidente do Y&R
Marcos Quintela, COO e diretor-geral
Walter Longo, vice-presidente de
planejamento estratégico e inovação
Luciana Schwartz, diretora-geral de mídia
Flávio Altheman, diretora-geral da
Y&R em São Caetano do Sul
David Laloum, diretor-geral de
planejamento
César Ortiz, diretor de inteligência
de mercado
Vivianne Brafmann, diretora de novos
negócios
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Y&R São Caetano do Sul
Ciente da agência desde 1999, a Casas Bahia é a

maior rede varejista do Brasil. O faturamento das 534

lojas da rede foi de R$ 13,9 bilhões em 2008. E por ser

líder, o trabalho desenvolvido pela Y&R é gigantesco.

No ano passado, foram realizados 4.300 filmes, 214

mi hões de encartes, 27 mil anúncios impressos e

6.650 spots de rádio.Tamanho volume de trabalho

justificou a criação da Y&R São Caetano do Sul. Essa

unidade localizada na região metropolitana da

capital paulista é uma agência dentro da agência,

An agency client since 1999, Casas Bahia is BraziTs

largest retail network.The revenue of the 534 net-

work stores was R$ 13.9 bilion in 2008, And be-

cause it ís a leader, the work developed by Y&R is

gigantic. Last year, 4,300 commercials were shot,

and 214 million inserts were produced, 27,000

print media ads and 6,650 radio spots were pre-

pared, Such a huge work vo ume hás justified the

creation of Y&R São Caetano do Sul. This unit lo-

cated in the Metropo itan region of São Pauio, is

isto é, eia é autônoma, com departamentos de

criação, planejamento, mídia e atendimento à parte.

Ao todo, tem 110 funcionários.

Em 2008 a Casas Bahia estreou na internet, com

ações dirigidas ao Dia das Mães. Depois voltou a

apostar na web durante a campanha do Dia dos

Namorados. Em duas semanas, foi registrado quase

meio milhão de visitantes únicos. A partir daí, o

canai digita! passou a fazer parte das campanhas

com uma freqüência muito maior, impactando

em 2008 mais de 4 milhões de usuários únicos,

fregueses que escolheram interagir com a marca

an agency insíde an agency, that is, it is an autono-

mous office, with separate creative, plannirig, me-

dia and account service departments. It hás a total

of 110 employees.

n 2008, Casas Bahia started on the internet, with

actions aimed at Mother's Day. Then it returned

to the web for a Valentine's Day campaign. In two

weeks, almost half milion individual visitors were

recorded. From then on, the digital channel be-

came part of the campaigns in a more frequent

way, impacting over 4 milion individual users in

2008, customers who chose to interact with the



e suas ativações online. Além disso, para divulgar

a entrada da Casas Bahia no comércio eletrônico,

foram produzidos filmes exclusivos para a web,

nos quais os próprios colaboradores - vendedores,

entregadores, estoquistas-anunciavam a novidade

de forma muito bem-humorada. Os filmes foram

veiculados no cana da rede no YouTube. Na diária

de lançamento, foram mais de 415 mil visualizações,

fregueses que optavam por ver o comercia. Na

segunda diária, 470 mil visualizações, uma das

melhores performances da história do YouTube

no Brasil. Em 2009, a expectativa, de acordo com

brand and its online activations. Additionaliy, to

advertise Casas Bahia's entry in the E-commerce

segment, exclusive vídeos were produced for the

web, in which the company employees them-

selves - safespeople, deliverers, inventory peop e

- announced the company's e-conimerce activity

in a very good-humored manner.The videos were

aireci on YouTube. On the launch day, there were

over 415 thousand views, customers who chose

to víew the commercia . On the second day, 470

thousand views, one of the best performances of

the YouTube history inBrazil. In 2009, expectations,

Raphael Klein, diretor de marketing da Casas Bahia,

é de que 1% do faturamento da loja virtual seja

investido nos meios digitais.

Uma das campanhas inéditas da Y&R de São Caetano

para a Casas Bahia foi feita para a data sazonal mais

importante do primeiro semestre do ano: o Dia

das Mães. A campanha implementou um formato

totalmente inusitado, dando voz aos consumidores.

Um grupo de 30 mães recebeu uma filmadora

com a missão de registrar em vídeo, em suas casas,

momentos do dia-a-dia e de seu relacionamento

familiar, com o objetivo de mostrar o universo

according to Raphae Klein, marketing director of

Casas Bahia, are that 1 percent of the virtual store's

revenue be invested in digital media.

One of the original campaigns ofY&R São Caetano

for Casas Bahia was created for the most important

seasonal date of the first year-half: Mother's Day.

The campaign implemented a total y unusual for-

mat, by giving voice to consumers. A group of 30

mothers receivedafilm recorder with the missíon of

recording, intheir homes, moments oftheirday-to-

day lives and family rélationship, with the purpose

of showing the fascinatíng motherhood universe
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fascinante da maternidade a partir do personagem

princÍpal:elas mesmas .Desde o começo,a idéia dessa

campanha foi buscar a interatividade da rede com

sua freguesia. Por isso, além do formato inovador,

optamos por utilizar vários canais de comunicação.

Intitulada "Depoimentos", a campanha contou com

ações nas tevês aberta e fechada, no cinema, nas

revistas, na web e até o making of das filmagens

foi mostrado na forma de merchandising. A em do

grande sucesso entre os consumidores, a campanha

também foi um dos destaques do Prêmio Destaque

no Marketing 2008, promovido pela ABMN

from the point of view of the main character: the

mothers thernse vês. From the beginning, the idea

behind this campaign was to promote interactivity

between the retail network and its-customer base.

Therefore, in addition to an ínnovative formai, we

decíded touse many communication channels.The

in broadcast and paid TV, movies, magazines, web

and even the commercíaís' making of was shown

in the form of merchandising. in addition to being

greatly successfu among consumers, the campaign

was also one of the highlights of the 2008 Market-

(Associação Brasileira de Marketing & Negócios).

No ano passado, a Casas Bahia também se tornou

a primeira rede de varejo a investir em campanha

institucional na web. Um dos projetos digitais

de maior sucesso foi o hotsite da campanha

de 56 anos da empresa, De forma inusitada,

a rede optou por comemorar essa data com

investimentos focados unicamente nos meios

digitais. Na ação, uma experiência ern um game

3D, usuários poderiam customizar sua própria

festa, escolhendo cenário, personagens, objetos,

trilha sonora, estilo de dança e enquadramento

ing Highight Prize, promoted by ABMN (Brazilian

Marketing & Business Association).

Last year, Casas Bahia afso became the first retail

network to invest in institutional web campaigns.

One of the most successful digital projects was the

campaign hotsite of the company's 56th anniver-

sary. In unusuai manner, the network decided to

cê ebrate thís date with investments focused on

digita media oníy. The action índucled an experi-

ence ín a 3D game, in which users could custom-

ize their own party, choosing a scenario, charac-

ters, objects, soundtrack, dance style and camera
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de câmera. Após a customização, os internautas
enviavam a festa para uma galeria, e as três festas
mais visualizadas ganhavam um notebook. Os
resu tados foram surpreendentes: mais de 1
milhão de visitantes únicos, com mais de 1.800
festas enviadas e 815 mil visualizações das festas.
Em parceria com o cliente, a Y&R usou animação,
peia primeira vez, para ilustram evento SuperCasas

Bahia. A idéia era mostrarqueasuperlojaádefato,
um mundo mágico de compras, entretenimento
e azer. Já os comerciais institucionais do Rio
de Janeiro foram apresentados por um carioca

framing. After customization, internauts sent their
parties to a ga lery, and the visitors with the three
most viewed parties vvere awarded a notebook.
The results were surprising: over 1 mil ion individ-
ual visitors, with over 1,800 parties sent and 815
thousand parties viewed.
In partnership with the client, Y&R used animation
for the first time to illustrate the Super Casas Bahia
event. The idea was to show that the superstore
is actualiy a magical world of shopping, entertain-
ment and eísure. The institutional cornmercials ín
Rio de Janeiro, on their turn, were presented by a

da gema, o ator e cantor Evandro Mesquita. Na
internet, o site reproduzia toda a experiência da
Super Casas Bahia e foi um sucesso, chegando a
ter, diariamente, uma média de 45 mil visitantes.
No site, os usuários podiam interagir com um 3D
que simulava exatamente a planta do Anhembi
e caminhar virtualmente pé o local do evento.
Ao mesmo tempo, dentro do site, foi lançado um
blog com cobertura diária das atividades, abrindo
urn canal 2.0 de comunicação e conteúdo sobre
a loja. Foram postados 515 fotos e 34 vídeos, com
mais de 10 mil visitas semanais no blog.

genuine Rio de Janeiro native, the actor and singer
Evandro Mesquita. On the internet, the website
reproduced the whole experience of Super Casas
Bahia and was a success, with a dai y average of
45,000 visitors. On the website, users could inter-
act with a 3D image that simulated Anhembi's
plan and vvalk virtually over the event site. The
website also included a blog with daily coverage
of activities, opening a 2.0 communication chan-
ne and featuring contents about the store. Over
515 pictures and 34 videos vvere posted, with over
10 thousand weekly visits to the blog,



Pega Leve
A Nova Schin trouxe a cantora baiana Ivete Sangalo

para disseminar o vírus "Pega Leve'" no Carnava. O

filme, rodado no Pelourinho, em Salvador, mostra

Ivete cantando e atraindo as pessoas, mostrando

que o Pega Leve é irresistível. No trajeto, as figuras

mais inusitadas vão se juntando ao bloco, de lutador

de box a um sósia do presidente dos EUA, Barack

Obama, e dançarinos de axé, frevo e maracatu,

representantes da diversidade dos carnavais

brasileiros.

Nova Schin hás brought the Bahia sinqer Ivete

Sangalo to spread the "Take it Easy" vírus in

Carnival. The commercial, which was shot in

Pelourinho district, in Salvador, shows Ivete

sínging and attracting people, showing that

Take it Easy is irresistible. Along the way, the

most unusuaí characters start joining the

group, from a Box fighter to the double of the

USA president, Barack Obama, and axé, frevo

and maracatul dancers, representatives of the

diversíty of Brazilían carnívals.

l* Axé, Frevo and Maracatu are Afro-Braztlian rhythms
from the northeúster region of Brazil - írans/ator.

Born to be wild
A campanha do celular Music Phone LG apresenta o

conceito"Você espera um som, mas acaba ouvindo mais

do que esperava" O filme mostra cenas de-um parto

norma e quando o bebê nasce, ao receber o tapinha

no bumbum, ao invés de chorar, o recém-nascido canta

a música "Born to be wild" O bom humor também é

reproduzido em todas as outras peças, veiculadas em

anúncio impresso em revista, cinema, ações digitais,

hotsite e material de ponto-de-venda. Também fez

parte a ação de marketing viral que permitiu aos

consumidores interagir 100% com as peças pub icitárias

e ainda se divertir ao gravar a própria voz, para que o

bebê"cantasse"a música que e e escolheu, enviando -a

aos amigos, via e-mai. Além do Brasil, a campanha foi

veiculada em rnais 13 países da América Latina.

The campaign of Music Phone LG cell phone pres-

ents the concept"You expect a sound, but at the end

you hear more than expected."Theálm shows scenes

of a baby delivery and after the baby is born, when

he is siapped on bottom, ínstead of crying, the new-

born sings the song "Born to be wild." Good humor

is also part of ali other ads that include advertise-

ments in magazines, movies, digital actions, hotsite

and point-of-sale material. The viral marketing is also

part of the campaign, which will allow consumers to

interact 100 percent with the ads and further to have

fun when recording their own voice for the baby to

"sing"the song the consumer chooses, and send it

to fríends by email. Besides Brazil, the campaign was

run in over 13 countries of Latin America.
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Compromisso
Em fevereiro do ano passado, a TAM apresentou ao
mercado seu novo posicionamento. Denominada
"Compromisso", a campanha desenvolvida pela
Y&R foi totalmente alinhada ao conceito MVV.
Baseada em um estudo de branding realizado pela

Thymus Branding, as peças publicitárias ressaltam
o compromisso dos mais de 22 mil funcionários
da empresa com a paixão pela aviação e o espírito
de servir. Todas as aeronaves, frotas de ônibus
de passageiros, veículos da divisão de cargas da
companhia e demais pontos de contato com os
clientes receberam nova proposta visual para
destacara logomarca, Foram oito filmes pá rã ateve,
além de encartes com circulação nas principais

revistas semanais e mais 15 anúncios em página
simples e duplas. A campanha também contou
corn material em mobiliário urbano e outdoor fora
da cidade de São Paulo.

In February of last year, TAM presented its
new positioning to the market.The campaign
called "Commitment", deveioped by Y&R, was
totally ín line with the MVV concept. Based
on a branding study conducted by Thymus
Branding, the ads point out the commitment
of the company's over 22 thousand employ-
ees with the passion for aviation and spirit of

serving. AN company aírcrafts, passenger bus
fieets, vehides of the cargo division and other
contact poinís with clients received a new ví-
suaí proposal to highlight the logotype. The
campaign included eightTV commercials, in
addition to inserts ín the major weekly maga-

zines, and over 15 advertisements in simpíe
and doubie pages. The campaign also had ur~
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Copie Cole
Em uma parceria com a Microsoft Brasil, a Y&R
lançou a primeira webserie interativa "Control C
Control V" da internet nacional. Os 41 milhões
de usuários do MSN Messenger no Brasil podem

se tornar roteiristas. É só copiar o conteúdo
das conversas e enviar para o portal l Love
Messenger. As melhores histórias viram parte
da série. O último episódio será escolhido pelos

próprios internautas entre as cinco histórias pré-
selecionadas pelo comitê.

A temporada, que conta com o patrocínio da
Colgate-Palmolive, LG e Nova Schin, tem dez

episódios; cinco deles já estão no ar e apresentam
números surpreendentes de audiência. Para se ter
uma idéia, até o fechamento desta edição o portal
registrava mais de 600 mi! views nos vídeos, e já
tinha recebido cerca de 7 mil histórias.

Copy/Paste
In a partnership with Microsoft Brazil, Y&R
launched the first Interactive webseries "Con-
trol C Control V" of the national internet. The
41 million MSN Messenger users in Brazil may

become scriptwríters. They only have to copy
the content of chats and'send it to the l Love
Messenger portal. The best stories become
part of the series. The last episode will be cho-
sen by the internauts themselves among the
five stories pre-selected by the committee.
The season, which is sponsored by Colgate-
Palmolive, LG and Nova Schin, incíudes 10
episodes, five of them already on air and with
incredible audience rates. Until the closing of
this íssue, the portal recorded over 600 thou-
sand vídeo views, and had already received
over 7 thousand stories.
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100 anos Brasil-Japão
Para cêlebrar o centenário da imigração japonesa, o
Bradesco lançou uma campanha que contemplou
desde filmes e vinhetas veiculadas na televisão
japonesa e brasileira a formatos inéditos de
comunicação, como testeiras dentro da estação de
metrô Liberdade, bairro em São Paulo conhecido
por concentrar grande parte da colônia japonesa.
Além disso, o banco, a Y&R e o Grupo Abril
desenvolveram uma rede social customizada
na internet. Os japoneses e descendentes se
cadastraram no site http//japao100.abril.com.br/
para montar uma árvore genealógica com fotos,
informações e toda a história sobre sua família,
incluídos dados para contato. Assim, os internautas
podiam interagir com envio de mensagens entre
si e até descobrir vínculos familiares em outras
cidades do Brasil.

100 years Brazil-Japan
To celebrate the Japanese immigration centenary, Brades-

co launched a campaign including a wide range of ad for-

mats from commercials and jingles shown on Japanese

and Braziüan television to totaliy new communication for-

mats, such as banners inside the subway station at Liber-

dade^ district in São Paulo known forconcentraíing large

pari of the city's Japanese population.

In additíoa the bank, Y&R, and Abril Group have devel-

oped a cusíomized social network on the internet. Japa-

nese and Japanese descendants have registered on the

website http://japao10Uabril.com.br/ to create a genea-

lógica) tree with pictures, Information and the whole his-

tory of theír families, including contact data. Thus, inter-

nauts could ínteract by sending messages to one another,

and eventually discover family links in other cities of Brazil.
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