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•  Depois de processo de concor-
rência entre seis agências – com 
a final tendo sido disputada com 
a Tesla – a Wemake conquistou a 
conta da Easynvest, empresa do 
Grupo Título. Ela ficará responsável 
pelo desenvolvimento do novo site 
da empresa.

• A R18 Comunicação, especializada 
em marketing de processo, foi a es-
colhida para desenvolver uma nova 
interface digital para a Copastur, 
empresa de turismo especialista 
em viagens corporativas. A agência 
ficará responsável por ampliar a pre-
sença do cliente nas redes sociais, 
além da criação de um novo site.

• A Microlins Educação & Profissão, 
rede de franquias de ensino profis-
sionalizante pertencente ao Grupo 
Multi, contratou a WMcCann para 
atender a sua conta publicitária. 

A agência ficará responsável por 
elaborar o planejamento e desen-
volver as ações publicitárias da rede 
em 2011.

•  Após processo de concorrên-
cia com mais quatro agências, a 
Rock Comunicação passa a atender 
a conta da DEKALB, semente de 
milho líder de mercado produzida 
pela Monsanto. A Rock, que já tem 
trabalhos em execução com a nova 
conta, será a responsável daqui pra 
frente por criar desde campanhas 
para televisão a ativações e eventos 
nas praças agrícolas.

• A Giacometti Propaganda/Rio de 
Janeiro é a mais nova agência da 
Editora Record. A agência cuidará da 
conta publicitária da editora e já pre-
para pelo menos quatro campanhas 
para livros com lançamento previsto 
até dezembro. 

Dança das contas

A organização não governa-
mental Doutores da Alegria já é 
conhecida pelas ações que realiza 
há 19 anos em hospitais pelo Brasil, 
mas sua atuação não se restringe 
a este ambiente. Os doutores tam-
bém oferecem serviços focados em 
empresas. Com o objetivo de ques-
tionar a qualidade das relações no 
contexto institucional – e fazer as 
pessoas pensarem sobre este as-
sunto – o grupo passa a oferecer o 
serviço Riso 9000 (clara referência 

Relações corporativas

Besteirologistas invadem empresas
ao modelo de gestão de qualidade 
mais conhecido do País), agora, 
sob encomenda para o mundo 
corporativo. “É a certificação das 
empresas que têm veias cômicas 
saudáveis”, brinca Luis Vieira da 
Rocha, diretor executivo do grupo. 

O trabalho em empresas (como 
palestras e projetos sob medida) 
ajuda a custear a entidade, cujas 
atividades nos hospitais são gra-
tuitas. Pensando na demanda das 
companhias por uma maneira de 

se beneficiar da arte do palhaço, foi 
desenvolvido o projeto Riso 9000. 
“Resolvemos entender a empresa 
tal como o hospital, levando um 
pouco da alegria que proporciona-
mos a esta área”, explica Rocha. 

O projeto Riso 9000 envol-
ve, no mínimo, uma dupla de 
“besteirologistas” para cada 250 
funcionários. Este é o nome dado 
aos Doutores da Alegria, inter-
pretados por atores profissionais 
formados e adaptados à realidade 
dos hospitais. Apoiando-se nesta 
metáfora, os Doutores vão às 
empresas para levar um pouco 
de diversão, além de reflexão a 
respeito das relações sociais nes-
te ambiente. Para tanto, visitam 
todos os funcionários e oferecem 
uma interação delicada, sem 
muita exposição, convidando-os 
para jogos e brincadeiras. “É uma 
ação diferente de uma palestra. 
Trata-se de uma dupla que entra 
na empresa e, sem interferir na 
dinâmica do trabalho, procura 
levar um dia de alegria aos fun-
cionários. A recepção tem sido 
bastante positiva”, conta Rocha.

Além de vender o serviço, os 

Rebeldes sem causa, os ado-
lescentes continuam achando 
difícil ter de dar ouvidos aos 
mais velhos. Mas uma senhora 
de 60 anos, a televisão, con-
tinua sendo a queridinha da 
garotada, que cada vez mais 
flerta com uma jovenzinha de 
15 anos, a internet. De acordo 
com os resultados do TRU Bra-
sil 2010, estudo anual realizado 
pela TNS Research Interna-
tional junto ao público jovem, 
a TV é a fonte de informação 
preferida de oito em cada dez 
jovens brasileiros para se atu-
alizar sobre o que acontece no 
mundo. Mas a internet ganha 
espaço, principalmente nas 
classes mais altas.

O levantamento constatou 
que os jovens gastam aproxima-
damente 11 horas por semana 
vendo TV e cerca de sete horas 
na web – e geralmente fazem as 
duas coisas ao mesmo tempo. 
Nas classes mais altas – em que 

Pesquisa

TV ainda é a mídia preferida dos jovens

se tem internet em casa – as 
horas na rede já se equiparam 
ao tempo gasto vendo televisão 
(10 horas, em média, por sema-
na), e a mídia online é conside-
rada como a mais informativa 
(por 43% dos respondentes) e 
imprescindível (50%). Mesmo 
sendo uma preferência em as-
censão, apenas 16% declaram 
que a internet é a mídia mais 
confiável.

Na opinião de Jorge Kodja, 
diretor da TNS Research Inter-
national e responsável pela pes-
quisa, o resultado é uma decor-
rência da falta de conectividade 
na maioria dos lares em questão, 
mas também uma prova de que 
a busca por informação na TV 
continua tão universal quanto sua 
presença nos lares brasileiros. 
O estudo detectou ainda que a 
Rede Globo concentra 80% da 
preferência dos adolescentes, 
independentemente da classe so-
cial ou da região do Brasil, segui-

da do SBT (44%), Rede Record 
(30%) e MTV (8%). As novelas 
têm a predileção de 47% deles, 
enquanto os telejornais, 23%.

Um dado que chamou a 
atenção do instituto foi o de-
sempenho do rádio, compa-
nheiro do público em carros, 
trens, ônibus e celulares. A 
mídia aparece no estudo como 
uma das opções preferidas por 
22% dos adolescentes, supe-
rando a mídia impressa. Os 
jovens gastam, em média, oito 
horas semanais com o meio. 
Apesar do resultado, desde 
2008, quando foi realizada a 
primeira edição do estudo, o rá-
dio vem perdendo espaço para 
a TV e a internet até mesmo 
entre os jovens da classe D.

Quem realmente não está 
nas graças desse público são os 
jornais e revistas impressas. O 
levantamento apontou que os 
jovens declaram ler cada vez 
menos os veículos de mídia im-

pressa, sendo que a preferência 
pela leitura em papel é de 15% 
para jornais e de 3% para re-
vistas. “Essa é uma tendência 
inevitável, porque ao oferecer 
conteúdo similar de forma rápida 
e gratuita, a internet passa a ser 
um grande diferencial para essa 
faixa etária, principalmente en-
tre a população das classes mais 
baixas”, conclui Kodja.

A revista Veja é a favorita de 
29% dos respondentes, com des-
taque para os jovens do Centro-
Oeste do País (40%), seguida de 
Caras, Época e IstoÉ. A TNS 
Research International ouviu 1,5 
mil jovens de 12 a 19 anos, das 
classes A, B, C e D, em nove re-
giões metropolitanas brasileiras 
e principais cidades do interior 
de São Paulo.

Correção

• No quadro “Penetração da mídia digital OOH na Grande São Paulo”, 
publicado à pág. 43 da Reportagem Especial Out of Home, na edição 
nº 1428 (de 27 de setembro), faltou incluir os canais metrô e super/
hipermercados, conforme gráfico abaixo:

Fonte Ipsos: Estudos Marplan/EGM - abril a março de 2010; Grande São Paulo; Filtro: AS 13+: 12.043.000
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Doutores da Alegria oferecem o 
Riso 9000 para seus parceiros, 
como uma contrapartida aos 
que investem mais de R$ 50 mil 
ao ano na organização. Desta 
maneira, procuram comparti-
lhar com a empresa o inves-
timento que ela fez, além dos 

resultados garantidos por tal 
investimento. “Como o hospital 
é um campo privado, esta é uma 
das maneiras de mostrar aos 
profissionais destas empresas o 
valor que este tipo de interação 
tem para as crianças atendidas”, 
explica o diretor executivo. A 
ideia da ONG é potencializar 
estas ações agora no segundo 
semestre, num momento em 
que as empresas investem mais 
em recursos humanos.

Bruno Borin

Ação dos “besteirologistas” na agência Salem: abordagem light
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1429, p. 14, 11 out. 2010.




