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Rádio sofre escassez de boas ideias

Dança das contas
A conta da Brinquedos
•Estrela,
líder do segmento
no País, passa a ser atendida
pela Santa Clara. O anunciante promete iniciar uma
investida mais agressiva em
marketing. A escolha foi feita sem a realização de concorrência. O anunciante
trabalhava anteriormente
com a The Group Comunicação nas áreas de publicidade
e promoções.

Em uma mídia que depende só dos ouvidos, jurados dizem
ser praticamente impossível valorizar o medíocre
Felipe Turlão

barreira relevante. Entretanto,
está claro que o nível de tempo,
dedicação e talento dirigido a
ele é muito menor”, completa o
executivo.
“Está cada vez mais difícil
inovar nessa mídia”, concorda
Samuel Estrada, vice-presidente de criação da McCann
Erickson da Colômbia. Para
ele, a saída está em buscar o
que ele chama de “valor puro
das ideias”. “Aí, sim, encontraremos grandes peças. Esta
é, sem dúvida, uma das mídias
que mais desafiam os criativos,
porque eles precisam voltar
ao básico, sem truques, sem
pirotecnia visual. É só briefing,
lápis, caderno e a pessoa. E
isso é o mais lindo do rádio”,
analisa.
Para Diego Livachoff, diretor
geral de criação da argentina
Publicis Graffiti, o meio precisa
mesmo das grandes ideias, porque suas limitações são claras.
“O rádio tem de ter recursos e
ideias muito novos para impac-
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Livachoff reforça que o meio precisa
mesmo das grandes ideias, porque
suas limitações são claras

tar. Às vezes, precisa somente
de uma boa atuação de um ator,
ou de um texto, ou de um chiste
bem executado”, aponta.

Barreira idiomática
Desde que o rádio entrou
em festivais internacionais de
publicidade, se fala sobre a barreira idiomática, mas é inevitável
voltar a tocar nesse assunto que
ajuda a limitar ainda mais a potencialidade de uma peça. Para
Estrada, da McCann colombiana,
a categoria precisa lidar com esse
desafio adicional. “Dependemos
meramente do que ouvimos, e
as diferenças de língua atuam
de maneira importante para que
muitas peças não tenham força
suficiente”, analisa.
Para Castro, da Staff, essa característica tem feito a categoria
perder um pouco de seu apelo
regional. “As ideias em rádio são
mais universais, ao contrário de
outras categorias. Em Film, por
exemplo, a Argentina tem uma
escola bem nítida, assim como
o Brasil. Mas isso não ocorre em
rádio, no qual é difícil identificar
de onde vem o trabalho”.
Um exemplo dessa tendência
é o Grand Prix do ano passado
em Cannes, que foi para a série
“Dancer”, “Dog” e “Ferret”, da
Net#Work BBDO de Johannesburgo, na África do Sul, para a
Virgin Atlantic Airline, que apostou em histórias sobre insanidade para divulgar uma promoção
de passagens da primeira classe
a preços de classe executiva.
Esse humor poderia ter vindo
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Muitos profissionais que defendem
e amam a publicidade em rádio dizem
que é possível esconder uma
ideia fraca em outras categorias,
com uma grande produção que
impressione mais os olhos do
que os cérebros. Entretanto, no
caso de uma mídia que atinge
tão somente os ouvidos, a missão
de valorizar o medíocre se torna
praticamente impossível.
Os festivais têm premiado
cada vez menos peças criadas para o rádio. Cannes, por
exemplo, deu apenas 15 Leões
no ano passado, diante de 1,1
mil campanhas inscritas, o que
totaliza um índice de aproveitamento de apenas 0,01%. No
Wave 2009, por sua vez, foram
seis Ouros, igualitariamente
distribuídos entre Argentina,
Brasil e Colômbia. No entanto, o
júri liderado pelo peruano Juan
Carlos Gomez de la Torre, da
peruana Circus, optou por não
conceder nenhum Grand Prix.
A conclusão natural é a de
que uma categoria que necessita
de boas ideias está sentindo falta
delas. E alguns dos jurados da
edição 2010 do Wave Festival in
Rio concordam com essa tese.
“Sou fã de rádio, mas a quantidade de talento empregada em
comerciais, anúncios e até na internet é infinitamente superior”,
contabiliza Paulo Castro, sócio
e diretor de criação da Staff.
“Sinceramente, não entendo o
porquê disso; afinal, no rádio,
o custo de produção não é uma

Para Estrada, a saída está em buscar o
que ele chama de “valor puro das ideias”

dos Estados Unidos, do Reino
Unido ou, com algumas adaptações, até mesmo do Brasil.
De qualquer forma, os jurados se dizem preparados para
a missão de buscar as melhores
ideias em Radio. “O rádio é uma
mídia às vezes esquecida, ou
com pouco atrativo, mas isso
pode se transformar em uma
vantagem. Deveríamos pensar
que, por trás desse vazio, há
muitas oportunidades”, ressalta
Livachoff, da Publicis Graffiti.
Ele participa do Wave pela
primeira vez e se diz entusiasmado com o Festival. Estrada,
da McCann, também fará sua
estreia. “Estou curioso para
conhecer o Wave e entender
como ele conseguiu, em tão
pouco tempo, conquistar o terreno que tem hoje. Além disso,
claro, quero aprender e saber o
que meus colegas da América
Latina estão fazendo”, afirma.
No Wave, o júri da área será
presidido por Eduardo Novión,
diretor executivo de criação da
180 Grados, do Chile.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1405, p. 42, 19 abr. 2010.

youDb investe em customização nas redes sociais
Atentas às necessidades das
empresas que precisam ampliar
o diálogo com os consumidores,
as agências de marketing direto
e de relacionamento buscam se
diferenciar nas ofertas de seus
atuais cardápios de soluções.
Prova disso é o acordo recémfirmado entre a brasileira youDb
e a norte-americana Alterian,
que possui experiência em redes
sociais para customizar a comunicação de seus clientes.
A youDb, integrante do
Grupo Fábrica Comunicação
Dirigida, é especializada na
geração de negócios utilizando
database e CRM. A união com
a Alterian possibilita a oferta

de soluções integradas, aliadas
às ferramentas que integram
redes sociais. “Chegamos a um
momento em que tivemos de
optar entre desenvolver novas
tecnologias para crescer ou nos
associarmos a outros grupos
experientes que já possuem as
tecnologias necessárias para
atender às novas demandas dos
clientes”, frisa Leonardo Barci,
presidente da youDb. Segundo ele, a busca por parceiros
tecnológicos coincidiu com o
desejo da Alterian de entrar no
mercado brasileiro.
Entre as soluções e tecnologias com as quais os clientes
da youDb passam a contar está

Barci: parceria tecnológica para atender à
demanda digital do mercado brasileiro

o sistema Adept. A ferramenta
permite “escutar”, analisar e “falar” individualmente com cada
consumidor dentro e fora das
redes sociais, informando o que
é relevante para cada pessoa.

A Alterian auxilia profissionais de marketing de mais de 1,6
mil empresas, em 26 países, na
geração de resultados por meio
de uma plataforma integrada de
softwares. A empresa fornece
análise, conteúdo e execução
com sistemas como o Dynamic
Messenger (plataforma de e-mail
marketing dinâmico), o SM2
(ferramenta de monitoramento
de mídias sociais) e o gerenciador de conteúdo web.
Lançada em São Paulo há três
anos, a youDb já realizou projetos para marcas como Nestlé,
Embratur, Mercedes-Benz e Merial, entre outros anunciantes.
Beatriz Lorente

A BM Sua Casa, empresa especializada em crédito imobiliário, contratou a Kwarup
para cuidar de toda a sua
comunicação. O primeiro
trabalho da agência é a elaboração de uma campanha
que visa refletir a missão e
os valores da marca, atingindo seus diversos públicos.
Operando com 32 lojas de
crédito imobiliário, a BM Sua
Casa tem crescido no vácuo
do setor de construção civil.
Seu objetivo é atingir 120
pontos de venda nos próximos três anos.
Comemorando seus dois
•anos
de existência, a Salve
ganhou bom presente: passa
a atender a conta online da
Caloi, tradicional marca do
mercado de bicicletas. No
portfólio da agência digital,
o novo cliente se junta a
Blowtex, Decathlon, Editora
Abril, Kimberly-Clark, Pfizer,
Samsung e TNG. Inaugurada
em abril de 2008, a Salve tem
expandido sua atuação para
projetos especiais, como
a conceituação e a criação
das submarcas Visto e Ludi,
da Imaginarium, e o projeto
editorial e gráfico de um livro
para a família Schürmann.

•

A Binder/FC+M passa a
atender a conta da Cellofarm, uma das principais
indústrias do mercado farmacêutico do País. A agência
ficará responsável pela imagem institucional da empresa, além da comunicação de
sua linha de medicamentos
isentos de prescrição médica (OTC) e de medicamentos
éticos (cuja comunicação
é restrita à mídia especializada). As primeiras ações
ocorrerão ainda no primeiro
semestre.
J3P conquistou a conta
•daAEditora
Leya, grupo português que detém o selo Lua
de Papel. A primeira ação da
agência será o lançamento
do livro O Mundo das Copas,
de Lycio Velloso Ribas. O
projeto engloba criação de
materiais para mídia online
e pontos de venda. A J3P
deverá se envolver em 100
lançamentos ao longo de
2010.

