
O desafio de
estar entre
as 10 mais
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Mauro Motoryn, CEO da 141 SoHo Square, está insatisfeito. Numa aparente
contradição entre o que diz e o que sente, afirma que 2009 foi um grande ano para
sua agência. "Ficamos na 15a posição do ranking das maiores e crescemos em torno
de 25%." Contudo, para ele, esse desempenho, que qualquer outro profissional na
sua posição classificaria como excelente, não basta. "Em 2010, todos os profissionais
da 141 SoHo Square assumiram o compromisso de a agência estar entre as 10
maiores do País". É um desafio e tanto para uma agência que existe há apenas três
anos e que nasceu ocupando o último lugar no ranking. Mas Motoryn mais uma
vez vai contra a corrente e vê vantagem onde a maioria só enxerga obstáculo. "Ser
a última do ranking dá uma grande vantagem: você só pode crescer. Não queremos
crescer sem planejamento, queremos crescer nos segmentos em que estamos
realmente preparados para dar atendimento e hoje não temos clientes", afirma.
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Contudo, esse comprometimento dos funcionários não é fruto de pressão.

Ele brota do clima de confiança presente na agência, que contagia desde

o mais humilde funcionário até Motoryn e Luiz Kroeff, CEO da 141

Latina. Ambos têm por princípio incentivar e manter um ambiente feliz

no trabalho. "Para construir uma boa agência as pessoas têm de se sentir

bem no ambiente em que passam boa parte do tempo de suas vidas e onde

ganham seu sustento. Só assim elas rendem mais e reproduzem isso para os

clientes", diz Motoryn.

Fruto desse princípio, a 141 SoHo Square

lançou em setembro passado o Programa

Estagiários, aplicando uma forma diferenciada

de seleção. Por meio de um hotsite, os

candidatos conheciam um pouco mais da

agência e eram convidados a personalizar

seu avatar. Assim, cada estudante teve um

espaço no hotsite para inserir informações

pessoais, links interessantes e se expressar

de forma criativa, dizendo por que devia ser

selecionado para a próxima fase do processo.

Quem passou na seleção fez uma dinâmica

muito diferente: cada candidato teve apenas

15 minutos para mostrar por que merecia

a oportunidade de estagiar na 141 SoHo

Square. Além de contar um pouco de si e

de seus planos, os estudantes apresentaram

algum material produzido especialmente

para a ocasião. Para conseguir conversar

individualmente com todos os candidatos

num só dia, a agência contou com a ajuda

de 87 funcionários. Preparados pela equipe de Recursos Humanos

da empresa, cada um deles fez a avaliação de 1650 estudantes, tudo

simultaneamente. Quase 4 mil estudantes se candidataram para as

vagas, que inicialmente eram 10 e subiram para 21. "Mais do que

oferecer treinamento e conhecimento, a agência precisa estar em

contato permanente com o jovem, com a novidade, com aquilo que

realmente foge das pesquisas de opinião", diz Motoryn.

Como conseqüência desse projeto que mobilizou a agência inteira foi criado

o Movimento + Feliz. O objetivo é dar uma oportunidade aos 220

funcionários da agência de entregar um trabalho social. "Hoje o projeto

não é mais apenas da 141, é de 350 empresas que se filiaram, doaram e

cederam profissionais, que totalizam 35 mil voluntários trabalhando em

causas relevantes, tendo como base o Bairro Escola", diz Motoryn. O

Bairro Escola Aprendiz consiste em devolver para a sociedade espaços

públicos e/ou privados disponíveis freqüentados por determinada

comunidade, que são aproveitados para arte e educação. O objetivo

é retirar o jovem das ruas e com isso reduzir a violência e minimizar

os problemas de segurança. Motoryn divide o movimento em quatro

pilares: conscientizar as pessoas e convencê-las a participar de projetos

sociais, capacitar esses profissionais e fazer com que a sociedade se doe.

"Conscientizar, participar, capacitar e se doar. Cerca de 200 artistas

brasileiros e internacionais estarão gravando o videoclipe com a música

tema do movimento, dando seus depoimentos e se empenhando em

ações sociais no Brasil e na África."
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AGÊNCIA DE NEGÓCIOS

O envolvimento em trabalhos sociais e motivacionais não desvia a 141

SoHo Square do foco nos negócios, e a dimensão de seu trabalho a faz

ser mais do que uma agência de comunicação. "Agimos como consultores

dos nossos clientes. Isso só pode acontecer graças ao envolvimento que

os executivos têm com o negócio deles", diz Duilio Malfatti, diretor de

desenvolvimento e novos negócios. Ele afirma que o cross clients vem se

tornando regra na agência. "Fazemos negócios para e entre nossos

clientes." Por exemplo, um dos empreendimentos imobiliários utiliza

material de acabamento da C&C e móveis da Marabraz no showroom e

também a C&C será o primeiro home center a vender móveis e utensílios

domésticos do Pólo Moveleiro do Acre, único Estado do Brasil que emite

certificado de madeira sustentável. Será desenvolvida uma campanha em

diversas mídias sobre esse lançamento, que começa dia 5 de dezembro.

Para fazer a campanha de lançamento do Programa Minha Casa, Minha

Vida, do Governo Federal, a 141 SoHo Square teve que entender a fundo

o mercado imobiliário e a classe C. A agência usou essa expertise e partiu

para uma ofensiva na área de empreendimentos imobiliários. Desde o

MOVIMENTO
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início, somou novas contas à sua lista de clientes: as

construtoras Cury, RVE, Kallas, os empreendimentos

imobiliários Pedra Branca e Praia do Forte (ambos

do Grupo Espírito Santo), e a imobiliária Habitcasa

(que pertence ao Grupo Lopes). De acordo com

Malfatti, o segmento voltou com força após o susto

inicial causado pela ameaça da crise econômica, que

afinal chegou aqui como marolinha mesmo, como

havia previsto o presidente Lula. "Já temos uma

área específica para atender esse segmento, com

profissionais de atendimento, criação, planejamento

e produção, somando 15 pessoas. É quase uma

agência dentro da agência."

Como as incorporadoras lançam empreendimentos

em diversas cidades do País, a 141 teve que montar

uma rede de agências associadas para dar apoio

local aos clientes, como, por exemplo, em ações

promocionais. Além dos escritórios em São Paulo e Brasília, a 14l tem

agências associadas nas capitais Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo

Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

CONTATO DIRETO

Em 2008, Bia Fioretti foi convidada a montar a área de ambiência e trade

marketing dentro da 141 SoHo Square. Com a experiência de quem

está dia 25 anos na atividade, Bia trouxe para o grupo sua expertise em

mapeamento do consumidor no ponto de venda (PDV). "Não existe uma

metodologia exata. Estamos abertos e disponíveis para a equipe de campo

analisar como as coisas funcionam no PDV", esclarece.

Uma equipe vai a campo estudar o comportamento do consumidor na loja

e leva em consideração o trajeto, a freqüência, o tempo de permanência,

o dia da semana, além de faixa etária e sexo do consumidor. "A filosofia

do nosso departamento é se aprofundar ao máximo num diagnóstico da

realidade daquele produto no PDV, e aí a área tem uma experiência de

realidade do seu consumidor. Então os índices de assertividade e de surpresa

são muito altos", revela Bia.

Esse método foi usado para traçar o perfil dos clientes da C&C. Com

uma amostra de 500 pessoas, foram identificados três padrões de compra.

"Sabendo quais corredores ele freqüenta podemos determinar que tipo de

comunicação é mais efetiva, se é uma oferta de produto ou de serviço. Em se

tratando de uma loja que tem 22 mil itens, isso é um salto valiosíssimo."

Bia afirma que a preocupação com o PDV é um dos pilares da agência. "O

Kroeff costuma dizer que o trabalho começa de baixo para cima. Às vezes,

as descobertas que fizemos no PDV vão definir uma série de estratégias
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para a campanha." Faz parte do DNA da agência começar onde os outros

terminam. "Nós sempre começamos pelo PDV, porque é lá que tudo acontece

de fato", diz Malfatti. Além desse trabalho de auditoria, o departamento

também é responsável por uma série de jobs, como campanha de incentivo,

endomarketing, material gráfico e de PDV, embalagens, estandes, arquitetura

de marca, entre outros.

Para o lançamento da revista Runners, da Editora Abril, o departamento

saiu com a equipe de vendas e visitou bancas de jornal. O material dos

banners era fotossensível, ou seja, a luz do farol iluminava o banner e a pessoa

via. como se fosse um backlight, sem precisar de energia. Como a maioria

do público-alvo da revista corre muitas vezes na rua, toda a comunicação

visual do PDV foi baseado em materiais refletivos e de alto contraste, como

sinalização. "A gente usou linguagem do meio para divulgar de uma forma

absolutamente simples", diz Bia.

MÍDIAS REGIONALIZADAS

Rui Ikeda, diretor nacional de mídia, revela que a 141 compra quase todas

as pesquisas disponíveis no mercado. Paralelamente, a agência também

está preocupada em ter em mãos informações mais do que suficientes dos

clientes para cruzar dados. "A mídia evolui no ferramental, e principalmente

na forma de analisar e interpretar dados. A tecnologia ajuda em muita

coisa, mas o pensamento ainda é o mais importante", afirma. Um exemplo

que ele faz questão de citar foi o trabalho desenvolvido para divulgar a

campanha sobre a importância da certidão de nascimento, assinada

pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, mas encomendada pela

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

O desafio era chegar às comunidades ribeirinhas, indígenas, nômades e

quilombolas, que têm dificuldade de acesso aos meios de comunicação.
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"Mapeamos essas regiões, onde existe um menor índice de registro, e a

partir daí criamos a estratégia para atingir essas pessoas. No caso de

quilombolas, a gente fez um projeto e contratamos um pessoal para atingir

esses locais." Para isso, a agência contou com a ajuda de carros de som,

motos com som e até jegue com som.

"Esse tipo de regionalização faz a gente crescer. A maioria das agências

não tem noção de como é atingir essa quantidade de pessoas com veículos

específicos. Poderíamos atingir esse número usando apenas a tevê em

uma mensagem nacional, mas não é isso o que queríamos. Queríamos

aproximar a mensagem da população local e conseguimos fazer isso com o

rádio, que é um veículo de audiência local", diz Ikeda. Para essa campanha,

a agência trabalhou com rádios em cidades de 20 mil habitantes e tem

registrado em seu banco de dados quase 4 mil estações de rádio.

Ikeda diz que o mídia tem obrigação de incentivar o cliente a entender e

a usar novas mídias, "mas com adequação aos objetivos da marca. Nós

temos que estar abertos a novidades que se encaixem nos objetivos de cada

cliente. É nossa função tentar, senão eles vão estar sempre na mesma e no

futuro vão cobrar da agência". O departamento de mídia da 141 SoHo

Square conta com 15 colaboradores em São Paulo e seis em Brasília.

INTELIGÊNCIA CRIATIVA

Luciana Musa, diretora de planejamento há pouco mais de um ano,

explica o conceito "inteligência criativa" utilizado pela 141 SoHo Square.

"Temos aqui uma vontade de usar a criatividade e o raciocínio estratégico

em equilíbrio para conseguir um bom

resultado de comunicação. A gente começa a

pensar na solução de uma maneira neutra;

não discutimos ainda as execuções, primeiro

buscamos uma boa idéia e depois a melhor

forma de executá-la, usando o raciocínio mais

lado direto ou esquerdo do cérebro."

Luciana reforça o discurso de outros executivos

da agência quanto aos princípios que norteiam

a relação com os clientes. "Queremos ser

um bom parceiro na hora das discussões

estratégicas sobre lançamento de produto,

relançamento de uma marca, iniciativa dentro

de uma nova categoria. Por isso, buscamos um

planejamento que vai agregar valor durante

todo o processo de comunicação."

Ela também é responsável por montar

um tool kit baseado tanto nas ferramentas

utilizadas empiricamente quanto em outras

do Grupo WPP Um deles foi desenvolvido
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para a C&G. O planejamento investigou a essência da C&C e descobriu

que a loja não vende apenas materiais de construção e sim a realização

do sonho das pessoas, seja ele o quarto novo do bebê ou a casa nova

dos recém-casados. Por isso o novo reposicionamento da C&C: "Faz

parte da sua casa. Faz parte da sua vida". "É uma dimensão emocional

numa categoria meio árida. Além da campanha de comunicação, a

gente trabalhou junto com o RH numa estratégia de endomarketing

para mostrar para os funcionários que o trabalho deles é muito maior",

explica. Essa campanha ganhou o prêmio Marketing Best 2009.

Resultado semelhante foi constatado com a marca Vipal, que faz

reformas de bandas de pneus de vários segmentos, desde tratores agrícolas

até motos. O planejamento fez entrevistas com o público interno da

Vipal, com reformadores, chefes de grandes frotas e workshops com os

executivos. Por meio das pesquisas criou a assinatura "Transformando

pneus em novo caminhos". "Com isso, ampliamos o significado da

Vipal, mostrando para o cliente que ao usar os produtos e serviços da

marca ele pode investir em outros aspectos do seu negócio. Esse poder

de amplificar a força das marcas é um trabalho que a gente tenta fazer

sempre." A agência já fez anúncios da Vipal para diversos países, como

Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Espanha, EUA, Argentina, Uruguai,

Chile, México, Austrália, Malásia e Turquia.
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