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Pesquisa encomendada pela 
agência iThink e executada pelo 
Grupo Consultores com 70 anun-
ciantes constatou que a verba 
publicitária investida nos meios 
digitais é consideravelmente 
maior do que se imaginava. Em 
média tirada entre empresas 
multinacionais e nacionais, a 
participação da internet no bolo 
publicitário estaria, na verdade, 
em pouco mais de 7%. 

“Nessa medição, coloca-
mos variáveis que vão além 
da compra de mídia. Medimos 
os investimentos em links 
patrocinados, construção de 
sites e custos de produção, 

Pesquisa

Anunciantes indicam o que 
esperam de agência interativa

entre outros”, explica Marcelo 
Tripoli, presidente da iThink. 
No geral, segundo a pesquisa, 
as multinacionais investem 
8,72% de sua verba, contra 
uma média de 4,85% dos anun-
ciantes brasileiros. 

Outro ponto que pode trazer 
otimismo para o setor é o fato 
de mais de 80% dos clientes/
anunciantes estarem satisfei-
tos com os serviços prestados 
por suas agências digitais — 
aproximadamente 13% deles 
se disseram insatisfeitos. Em 
comparação ao grau de satisfa-
ção com as agências de publici-
dade tidas como tradicionais, o 

cenário é bastante semelhante, 
uma vez que 81,7% se mostra-
ram felizes com o trabalho das 
empresas contra apenas 9,1% 
de insatisfeitos. 

O estudo, que tem como 
proposta traçar o perfil ideal 
das agências interativas, mos-
trou que entre os requisitos 
mais importantes na hora de 
escolher uma agência estão a 
apresentação de cases bem-
sucedidos e de portfólio de 
clientes — citada como primor-
dial por 65% dos entrevistados 
—, seguida pelo entendimento 
do negócio/conhecimento do 
target (35%) e pelo desejo de 

uma apresentação detalhada do 
que se propõe.

Quando o quesito é criativi-
dade, as agências tradicionais 
são mais exigidas. E também 
são mais cobradas ao se falar 
em apresentação de resultados e 
equipe/profissionalismo. “Quan-
do o anunciante pensa em um 
projeto digital, ele centra suas 
atenções em resultados focando 
pontos como ativação, conversão 
e relacionamento. Não que a 
criatividade não seja importante 
para o universo digital, mas ou-
tros critérios acabam tendo mais 
peso”, afirma Tripoli. 

Mariana Ditolvo 

A onda dos hábitos saudá-
veis pegou mesmo os perso-
nagens do universo infantil, 
e abriu espaço para novas 
negociações na área de li-
cenciamentos. Agora é a vez 
de Pernalonga, Papa-Léguas, 
Frajola e sua turma vestirem 
essa camisa. “Os personagens 
da Looney Tunes têm um cará-
ter muito ativo, isso faz parte 
da natureza deles”, explica 
Marcos Bandeira de Mello, 
gerente geral da Warner Bros. 
Consumer Products Brasil, res-
ponsável pela marca. A partir 
dessa percepção está chegando 
ao Brasil o programa Looney 
Tunes Active, que incentiva a 
vida ativa e a prática de espor-

Licenciamento

Pernalonga em versão esportiva
tes entre as crianças.

A iniciativa, que teve ori-
gem na Europa há um ano e 
meio, conta com ações 
em shoppings da rede 
Iguatemi em todo o País. 
Os eventos, desenvolvidos 
em parceria com a agência 
Sintonia e Imagem, têm 
atividades como tirolesa e 
pula-pula para as crianças 
brincarem, sempre em um 
ambiente lúdico com refe-
rências aos personagens dos 
desenhos. “Cada país adotou 
um caminho. No Brasil, decidi-
mos trazer as crianças para o 
universo interativo”, diz Mello. 
Também já estão previstos 
patrocínios a corridas infantis 

e a outra atividade esportiva 
ainda não definida.

Paralelamente, a Warner 

Nada de retoques. Indepen-
dentemente do cenário econômi-
co, os números do segmento de 
beleza não param de subir nos 
últimos anos, com taxa média 
de crescimento real de 10,6%, 
segundo a Associação Brasileira 
da Indústria de Higiene Pes-
soal, Perfumaria e Cosméticos 
(Abihpec). No embalo desse 
desempenho para lá de positi-
vo, a indústria se reúne nesta 
semana na cidade de São Paulo 
para a oitava edição da Estétika 
– Exposição Internacional da 
Beleza, que acontece de quinta-
feira a domingo (6 a 9 de agosto), 
com promoção da Les Nouvelles 
Esthétiques e organização da 
Fagga Eventos.

“Esse clima contagiou a or-
ganização da feira, que está com 
todos os estandes vendidos. Isso 
comprova o sucesso e a força do 
mercado de beleza. Em 2008, fe-
chamos quase R$ 200 milhões em 
negócios, e esperamos aumentar o 
volume em 20% neste ano”, proje-
ta Andréia Repsol, vice-presidente 
da Fagga Eventos. Participam des-
ta edição da feira 200 expositores 
nacionais e internacionais, o que 
representa aumento de 10% em 
relação ao ano passado.

Os expositores apresentarão 
produtos, serviços e equipamentos 
para cirurgiões plásticos, dermato-
logistas, fisioterapeutas e esteticis-
tas do Brasil e da América Latina. 
Dentre as principais novidades 
a serem apresentadas, Andréia 
destaca os tratamentos que com-
batem celulite, gordura localizada 
e flacidez. “Há muitas opções 
para rejuvenescimento cutâneo”, 
ressalta a executiva, ao estimar 
em cerca de 30 mil o número de 
visitantes. Em 2008, 26 mil pessoas 
prestigiaram o evento.

Paralelamente à feira será 
realizado o 17o Congresso Cien-
tífico Internacional de Estética, 
com patrocínio da revista Les 
Nouvelles Esthétiques Brasil em 
parceria com a GL Events e com 
a Fagga Eventos. Ao longo dos 
quatro dias serão apresentados 
trabalhos teórico-práticos e ha-
verá conferências e cursos pós-
congresso. Estarão presentes 
médicos dermatologistas, cirur-
giões plásticos, especialistas em 
medicina estética e esteticistas. 
As palestras serão ministradas 
por conferencistas da Alemanha, 
Áustria, Espanha, dos Estados 
Unidos, da França, Itália e de 
países do Mercosul.

Fernando Murad

Negócios

Estétika 
agita 
indústria 
da beleza

A promessa de um filme de 
qualidade igual à da película de 
35 milímetros, com a praticidade 
e a imagem limpa do formato 
digital, finalmente pôde ser com-
provada no Brasil. A façanha tec-
nológica ocorreu na quinta-feira 
passada, 30, durante o Festival 
Internacional de Linguagem Ele-
trônica, em São Paulo, quando 
foi exibido Enquanto a Noite 
Não Chega, longa-metragem de 
Beto Souza gravado totalmente 
com a chamada câmera Red. O 
equipamento gera conteúdo com 
resolução de 4k (equivalente a 
cerca de 8 milhões de pixels).

Tecnologia

Brasil transmite primeiro filme em altíssima definição

Também foi a primeira vez 
que um vídeo de altíssima 
definição tão longo (com apro-
ximadamente 70 minutos de 
duração) foi transmitido simul-
taneamente para outros países 
— no caso, de São Paulo para a 
Universidade da Califórnia de 
San Diego, nos EUA, e para a 
Universidade de Keio, no Ja-
pão. Isso só foi possível através 
da Global Lambda Integrated 
Facility (Glif), rede de troca 
de informações de alta veloci-
dade que interliga centros de 
pesquisa no mundo todo.

“A propaganda terá um ga-

nho enorme, porque a imagem 
fica bem mais definida. É o so-
nho de todo publicitário”, acre-
dita Jane de Almeida, coordena-
dora dos cursos de mestrado e 
doutorado em Educação, Arte e 
História da Cultura da Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, 
responsável pela parte técnica 
do processo. Hoje, nenhum país 
dispõe de projetores de filmes 
em 4k no circuito comercial, 
mas o fato de a experiência ter 
sido bem-sucedida alimenta 
especulações sobre o futuro 
do cinema.

Há sete anos, em uma reu-

nião entre os principais estú-
dios de Hollywood, ficou esti-
pulado que, quando todos os 
processos de filmagem forem 
100% digitais (da produção à 
exibição), a resolução mínima 
terá de ser de 4k. Atualmente, 
inclusive no Brasil, muitas 
agências filmam comerciais 
com película e escaneiam o 
material para armazená-lo em 
4k pela praticidade que o for-
mato oferece. No caso do filme 
brasileiro, a finalização em al-
tíssima definição foi realizada 
pela O2 Filmes.

Gabriel Navarro

lança a linha Looney Tunes 
Active para licenciamento em 
categorias como alimentos, 
confecção e produtos escolares. 
“Já começamos a falar de alguns 
contratos em alimentos e, no 
ano que vem, vamos licenciar 

também brinquedos”, adianta 
Mello. A previsão é de que a 

área de consumer products 
da grife Looney Tunes 

cresça de 15% a 25% 
com o lançamento da 
linha Active. A marca é, 

juntamente com Batman 
e Pucca, o carro-chefe da 
Warner no que se refere a 
licenciamentos.

Paula Ganem
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