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Bate-papo na Neogama/BBH
estimula a criatividade

Você já pensou em como nasce
uma boa ideia? Não é preciso ir
muito a fundo para concluir que
ela surge do contexto. Bagagem
cultural, conversas aqui e ali,
essas coisas que alimentam a
nossa mente, a nossa vida.

A Neogama/BBH resolveu
investir nesse tal de contexto.
Uma vez por mês, a agência
convoca seus funcionários
para um bate-papo descon-
traído com gente, acima de
tudo, interessante. Que tem o
que dizer e trocar nos já bati-
zados Neo/Encontros. A pri-
meira convidada foi a perfor-
mer Marina Abramovic. O pró-
ximo será o escritor Ferreira
Gullar, em janeiro. Na sequên-
cia, o cientista Fernando Rei-
nach participa da prosa fora do

horário comercial. “Ter conta-
to com a criatividade em todas
as suas formas influencia quem
trabalha com criatividade de
forma mais específica e aplica-
da”, diz Alexandre Gama, pre-
sidente e diretor de criação da
Neogama/BBH. Segue filoso-
fando: “Esse efeito passa pelo
subconsciente antes de emergir
do outro lado.” A iniciativa pa-
rece até lógica, né? Moderna...
Não é bem assim. “Essa ação,
criada para ter periodicidade
definida e qualidade constante,
é com certeza inédita”, aponta
Alexandre. Os resultados, cla-
ro, não são imediatos, mas o
diretor já observa mudança
climática. “Desde a repercus-
são pura e simples de flertar
com conteúdo relevante, até a
motivação interna da agência,
que se torna mais humanista,
aberta e ampla”. ■ D.P.

criatividade@brasileconomico.com.br

Publicidade “tradicional”
em mídias sociais é #fail
O tema do momento no mundo da publicidade e comunicação
em geral são as mídias sociais. Toda apresentação de planeja-
mento, toda reunião de kick-off, todos os briefings trazem para
a agência a necessidade de “engajar o consumidor nas mídias
sociais”. O discurso é lindo, mas na prática a teoria é outra.

Para a compreensão de como atuar em mídias sociais
deve se aceitar que internet não é mídia, não se pode posi-
cioná-la como paralela ou complementar à televisão, rádio,
out-of-home e afins. É fundamental entender a mudança
psicossocial da audiência com relação aos diferentes consu-
mos de conteúdo e na maneira como se relacionam entre si,
com empresas e marcas. Essa mesma mudança demanda
abordagens diferenciadas das empresas quanto ao contato
com seus atuais ou potenciais consumidores.

Nesse modelo de comunicação, foi-se o tempo em que a
propaganda “buscava a atenção dos consumidores enaltecen-
do os diferenciais e minimizando os defeitos”; quando a ver-
dadeira opinião sobre os produtos é disponibilizada pelos pró-
prios consumidores, que atuam de forma mais crítica e ativa

na propagação de informa-
ções ou mensagens relacio-
nadas a esses produtos e ser-
viços. Essa divulgação de in-
formação não é responsabili-
dade mais da empresa, cujo
papel está principalmente em
criar uma mensagem sólida e
relevante o suficiente para
estabelecer um forte vínculo
pessoal com um grupo seleto
(influente) de indivíduos, que
passará a fomentar o engaja-
mento entre seus iguais.

Muitas empresas tendem a
debutar em mídias sociais
criando perfis ou comunida-

des e tentando, através delas, propagar os benefícios nada ex-
clusivos de seus produtos (vamos concordar, todo sabão em pó
lava mais branco, todo tênis transforma você num atleta), e fa-
zem no meio digital exatamente a mesma coisa que fizeram nos
últimos 60 anos na TV, no rádio: falando bem de si mesmas.

O caminho para as empresas neste novo cenário, contu-
do, é efetivamente criar produtos que entreguem o que pro-
metem, atender os clientes da maneira como gostariam que
fossem tratados e contar uma história relacionada à promes-
sa de marca que traga para perto de si um seleto grupo de es-
pectadores que reconheça a relevância dessa narrativa em
sua vida pessoal (alinhada a seus valores e expectativas) e
trate de propagá-la, tendo a marca como coadjuvante, não
como ator principal.

O fato é que ações em mídias sociais demandam uma mu-
dança cultural nas empresas e em suas áreas de marketing,
em que não mais sua marca/produto é a estrela da comuni-
cação, mas a causa que pode ser atrelada a ela/ele de maneira
a envolver as pessoas nessa história.

Campanhas como a premiada “Xixi no banho”, da SOS
Mata Atlântica, traduzindo as comunicações ecochatas em
uma divertida mensagem, ou a iniciativa da Disney-Pixar
no Facebook para divulgar Toy Story 3 (Tickets Together),
que se utilizava de uma rede social já formada para uma
campanha de vendas, são exemplos interessantes dessa
nova abordagem na maneira de se comunicar. ■

JC RODRIGUES
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Agência também é um
bom lugar de conversinha

Alexandre Gama

Responsável pelos já
batizados Neo/Encontros,
o executivo vê resultados:
“Desde a repercussão pura
e simples de flertar com
conteúdo relevante, até a
motivação interna da agência”.

Presidente e diretor geral
de criação da Neogama/BBH

A propaganda nas redes
sociais foi muito forte,
principalmente pela
consolidação do Facebook no
Brasil, e isso deve continuar.
Também deve haver um
crescimento nas mídias
móveis. O aplicativo para
celular ganhará relevância.
O hábito de comprar jogos
e aplicativos, comum nos
iPhones, vai se espalhar pelas
plataformas. Outra coisa que
vamos ver muito são os tablets,
o que automaticamente abre
um leque de oportunidade.

A indústria já está
familiarizada com
a rede social?
Ainda falta um pouquinho.
A propaganda em rede social é
diferente da que as empresas
estão acostumadas. Primeiro,
você tem que ouvir mais do
que falar. Fazer monitoramento,
saber o que as pessoas estão
dizendo sobre a marca. Segundo,
a propaganda nesses meios
é um ato contínuo e, para
isso, é preciso ter estrutura.
Na rede social, o cliente tem
uma campanha 24 horas por dia.

A fatia da rede mundial
deve crescer em 2011?
A internet foi o veículo que
mais cresceu, perdendo apenas
para a TV. A perspectiva é essa,
de crescimento, mas não acho
que vá entrar dinheiro novo.
O anunciante começará a decidir
melhor como usar o dinheiro
de propaganda. Dentro desse
cenário, a internet está bem
posicionada . Ela não é um
meio dos jovens. É de todos
e de todas as classes sociais.
Qualquer marca tem boa
parte do público na internet.

Moonm on mo nom on om no
monomonomonmo

Holding quer estreia cinematográfica
Já começaram as operações da holding SM FM, que reúne Idealista,
Performa Partners, Future Group, Future Entertainment, e Zoo.com.
“Não seguimos o modelo antiquado de agência de propaganda,
veículo de comunicação. Nossas empresas olham para o novo negócio,
marketing mobile, entretenimento, esporte, plataforma digital”, diz
Silvio Matos, sócio da holding. Um dos principais enfoques é na área
cultural. “Trabalhamos o negócio cultural como se fosse uma marca.”

● A pequena cidade de Borá,
a 480 quilômetros de São Paulo,
e com menos de mil habitantes,
estará envolvida numa ação
de cadastramento para o Facebook
e criação do Halls da Fama. Confira
o passo a passo da ação pelo
www.facebook.com/HallsBrasil
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