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Ir a Nova York a traba-
lho também é um gran-
de prazer para o médico
Glauco Marcondes, dire-
tor da unidade de negó-
cios Especialidades da
Pfizer Brasil. Pelo menos
cinco vezes por ano ele de-
sembarca por lá, frequência
que já lhe rendeu uma lista
de lugares que gosta de visi-
tar – e recomendar.

Alguns estão fora dos guias
de turismo. “Meu circuito é al-
ternativo”, avisa. É que a paixão
pelo rock já fez Marcondes des-

cobrir locais como a Generation
Records, loja de CDs que vende
as mais diversas gravações de
shows ao vivo. Ou o café The
Wha, uma boate que funciona
num porão.

Mas o executivo também lis-
ta lugares arrumadinhos “para

levar um chefe”, diz, como o
restaurante Barolo, de
cozinha italiana. “É um
lugar um pouco mais
convencional, com
um ótimo jantar.”
Para as compras, ele
indica a nova loja da
marca Armani, na
5ª Avenida.

Marcondes aca-
ba de voltar da
primeira viagem
do ano. Foi discu-
tir com a matriz
estratégias regio-
nais para a linha
de produtos hos-
pitalares e de
oncologia da em-
presa. As poucas
horas vagas da
agenda ele gas-
tou nas ruas,
caminhando.
Para ele, o se-

gredo de NY é
abrir mão do táxi.
“Quem vai direto
de ponto a ponto
perde o melhor que
a cidade tem.” ●

Glauco Marcondes
Diretor da Pfizer
Destino: Nova York

● ●● Boa pedida para levar um che-
fe para jantar, o sofisticado res-
taurante Barolo, de comida italia-
na, tem vários ambientes, diz
Marcondes. “Minha dica é esco-
lher uma mesa no jardim.”
Os vinhos são uma atração à
parte. A carta tem como pon-
to forte os vinhos Barolo,
complemento ideal para
o menu da casa. “A culi-
nária é excelente. Ca-
da vez que vou, faço
questão de experi-
mentar um prato
diferente.”

●●● O ambiente “bem nova-iorqui-
no” da loja de CDs Generation
Records, especializada em grava-
ções de shows, faz lembrar a
Championship Vinyl, que foi cená-
rio do filme “Alta Fidelidade”,
compara Marcondes. “É uma loji-
nha que sai na calçada, com dois
andares.”

A variedade é grande. Nas
prateleiras, CDs gravados nos
mais diversos países. “Comprei
um show do Queen em Buenos
Aires, um do Jethro Tull em São
Paulo, um do Peter Gabriel na
França”, lista. Os preços não são
caros, na faixa de US$ 20.

Sempre com música ao vivo, o
café The Wha é para quem curte
rock como ele. “Mas não é heavy
metal”, esclarece o fã das bandas

Muse e Foo Fighters, de rock al-
ternativo. O ambiente, diz Mar-
condes, é próprio para pequenos
shows. “Você entra por uma por-
ta pequenininha, desce uma esca-
da e cai num porão”, descreve.
“Tem um palco com mesas em
volta. Cabem umas 100 pessoas.
A sensação é de que vai ser insu-
portável o volume da música,
mas não é.” Porém, para comer
no lugar, avisa, só junkie food.

Para levarochefe

● ●● A visita à nova loja da Arma-
ni, na 5.ª Avenida, vale pelas com-
pras e também pelo passeio. “É
uma loja lindíssima, com dese-
nho futurista, de estilo arrojado.”
E há achados por lá. “Tem ternos
em promoção, com preço acessí-
vel e a vantagem de ser uma rou-
pa que vai durar 10 anos. É um
investimento que vale a pena.”

Roteirodo som
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A condição de economia emer-
gente em destaque num cená-
rio pós-crise global pôs o Brasil
em evidência não só nos negó-
cios. Depois de um ano de forte
retração nas verbas de marke-
ting nos mercados ricos, a 57ª
edição do Festival Internacio-
nal de Publicidade de Cannes
abreperspectivasparaospubli-
citários dos países emergentes
ocuparem espaço.

Orecuodasverbasláforapo-
de favorecer o Brasil na catego-
ria Titanium & Integrated, hoje
amais prestigiadado festival.O
País nunca conseguiu vencer
nessa categoria, apesar da boa
fama da propaganda nacional.
Desdequefoicriada,em2003,a
Titaniumreúneemseujúriana-
ta do meio publicitário mun-
dial. Distribui poucos prêmios,
equasetodosficamparaospro-
fissionais dos EUA, Inglaterra
e Alemanha. O Brasil, que tem
cadeira cativa nos outros 10 jú-
ris que avaliam o desempenho
anual de mais de 20 mil peças
publicitárias, reveza a única ca-
deira destinada aos latino-ame-
ricanos nessa categoria.

“O Titanium surgiu quando
Cannes assistiu aos filmes da
BMW criados para a internet e
dirigidosporcineastasrenoma-
dos. Eles ofereciam bem mais
do que uma mensagem publici-
tária. Eram também conteú-
do”, diz Sérgio Valente, presi-
dente da DM9DDB, que em
2008 fez parte do seleto júri.

Neste ano, coube ao carioca
radicado em São Paulo Fábio
Fernandes, presidente e dire-
torde criaçãodaF/Nazca Saat-
chi & Saatchi, o lugar. “A mis-
sãoque tenho é denão deixar os
trabalhos do meu País serem
atacados.Masomeudeveréde-

fender o melhor resultado, ve-
nha ele de onde vier”, diz Fer-
nandes, dono de mais de 40
Leões de Ouro, Prata e Bronze.

No júri da categoria Tita-
nium, o que se leva em conside-
ração é a ideia inovadora, a que
desafia padrões. Em 2004, por
exemplo, os jurados acharam
que nenhum dos trabalhos ins-
critos merecia ser premiado.

Uma restrição à conquista
do prêmio até aqui é o fato de o
mercado brasileiro não dispor
de verbas de marketing que se
arrisquem à experimentação.
“AcampanhavencedoraemTi-
tanium é a que faz diferença.
Tem abordagem revolucioná-
ria e, nesse caso, também está
relacionadaàdisponibilidadefi-
nanceiraaserviçodeumagran-
de ideia”, diz Fernandes. Nos

mercados ricos, empresas de
consumodemassa,comoUnile-
ver e Procter & Gamble – entre
os maiores anunciantes globais
– investem dez vezes mais do
que aqui em propaganda.

Com caixa para arriscar, a
operadora T-Mobile se dispôs a
gastar para chamar a atenção
doconsumidor.NometrôemLi-
verpool Street Station, em uma
ação proposta pela agência
Saatchi & Saatchi de Londres,
350 dançarinos foram espalha-
dosemmeioaosusuários.Aper-
formance foi filmada e “virali-
zou”pela internet. Osucessovi-
rou Titanium em Cannes. “É
umnegóciogigantequepodefa-
lhar”,explicaFernandes. “Aqui
a ideia acabaria na pergunta:
vai custar quanto?”

Se até em Titanium há espe-
rançasdevitória,nasoutrasca-
tegorias o Brasil deve ter um
bom ano. Essa sensação ani-
mou até mesmo o alto escalão
do meio a participar da marato-
na de Cannes 2010. Um time co-
mo há muito não se via partici-
pará das 11 categorias em julga-
mento no evento. ●

●●●Ele está na disputa do Oscar e
no inconsciente coletivo de meta-
de do planeta. A porção feminina,
lógico. Isso já explica parte do
enorme sucesso que a série de
comerciais protagonizada por
George Clooney garante para a
marca de café Nespresso, da gi-

gante dos alimentos Nestlé.
Mas há outros motivos. Os

filmes são bem acabados, com
roteiros divertidos e a ideia sim-
ples de que nada mais importa
quando há um café Nespresso,
bem tirado, em cena. Milhões de
pessoas já viram essas propagan-

das na internet. É a tática do bo-
ca-a-boca. A companhia aprovei-
ta o sentido de exclusividade que
gerou em torno da marca para
enviar aos seus clientes cadastra-
dos, em primeira mão, o filme
comercial. Os membros do Nes-
presso Club espalham para os

amigos. Os comuns mortais, de-
pois de um tempo, podem vê-los
no site da empresa.

Criado pela McCann Erickson
Paris, o mais recente anúncio foi
dirigido pelo cineasta Robert Ro-
driguez, e tem o ator John Malko-
vich contracenando com Cloo-

ney. Nele, um piano cai sobre a
cabeça do galã quando ele sai de
uma loja Nespresso, carregando
sua nova máquina de café. Morre
no choque e, no outro mundo,
encontra um Malkovich pronto a
lhe restituir a vida, desde que ele
deixe a máquina no céu.

Com sede em Paudex, na Suí-
ça, a Nestlé Nespresso comercia-
liza produtos em mais de 50 paí-
ses. Há três anos consecutivos é
a marca do Grupo Nestlé que
mais cresce. Está no Brasil desde
2006 e tem nove butiques – sete
em São Paulo e duas no Rio. Bra-
sília e Belo Horizonte estão nos
planos da marca. ● M.R.
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País quer o Titanium, prêmio mais cobiçado de Cannes
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● Filmes
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● Programação de mídia
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● Marketing direto
● Rádio
● Promoções
● Design
● Relações públicas
● Titanium & Integrated
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OS JURADOS BRASILEIROS EM CANNES

‘O meu dever é
defender o melhor
resultado, venha
ele de onde vier’
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 fev. 2010, Negócios, p. N11.




