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Que beber café com gosto de melado no
copo de vidro de boteco vai contra os
novos modos da etiqueta gastronômica,
você já sabe. Provavelmente também
ouviu falar em terroirs, notas de sabor
tal. Vamos falar sério? Tudo isso ainda
parece papo de gente fresca. A Café
Store, loja virtual que vende produtos
relacionados ao café gourmet, quer
descomplicar isso — e seu balcão é o site
www.cafestore.com.br. Lá, compra-se
cafeteiras, acessórios e variados tipos
de cafés. O projeto é dos três bebedores
(de café, lembre-se!) aí de cima:
Marcos Haddad, Caio Fontes e Fernando
Aur Raso (foto, da esq. para dir.),
e foi lançado no final do ano passado.
O objetivo é chegar ao faturamento de
R$ 1,2 milhão ao ano, crescendo 10% ao
mês. “Estamos usando muito o Google,
tanto de busca quanto display, BuscaPé
e email marketing”, diz Fernando
sobre as estratégias de divulgação.

Caio, cafezeiro de primeira — ele também
comanda a Revista Espresso e organiza a
feira Espaço Café Brasil — trabalhou na
Agência Click antes de virar ClickIsobar
e na PricewaterhouseCoopers.
“Apostamos na consolidação desses
dois mercados: a busca por todo
esse ambiente do café e a internet.”

Amanhã e sábado, Jesse Cleverly,
ex-diretor de conteúdo da BBC,
estará no Brasil para ministrar
workshop no evento Bíblias
Transmídias, que acontece no
Museu da Imagem e do Som
(MIS). Jesse é sócio-diretor de

criação da Connective Media
Solutions, e vem ao país para
falar sobre storytelling, esse jeito
de contar historinhas, e suas
perspectivas na transmídia.
Confira um bate-papo.

O que você levou da
experiência na BBC para
a Connective Media?
A compreensão da arte do
storytelling, o apreço pelas
realidades e suas possibilidades
no ambiente atual global de
mídia, boas lembranças das
grandes produções, e um senso
de que os produtores de mídia
dependem do público.

Como a transmídia é afetada
pela chegada dos tablets?
O toque torna a experiência com
o conteúdo mais profundamente
humana. O aplicativo é a unidade
monetária do futuro, e nos diz
muito sobre a forma como um

conteúdo de alto nível será
notado, entregue, consumido,
compartilhado e pode ser
lucrativo. Os tablets permitem
vídeo, áudio, jogos, redes sociais,
produção de mídia e distribuição.
Com isso, as histórias serão
ilimitadas. As divisões entre
as formas de conteúdos se
dissolverão e a nossa habilidade
de passear por elas de acordo
com a história vai aumentar.

Qual será o foco de seu
workshop?
As pessoas “de televisão”
confundem a essência do negócio
(contar histórias visualmente)
com a tecnologia pela qual é feita
(televisão). Sob essa perspectiva,
o público muda para novas
plataformas e equipamentos,
e não vemos uma revolução na
essência do negócio, e sim nas
plataformas em que se entrega
esse material.
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Movidos por ideias
Qual o valor de uma ideia? Mais que slogan publicitá-
rio de um banco, essa pergunta embute um conceito
poderoso. Atualmente, a necessidade de fugir da co-
moditização faz com que as organizações orientem
seus esforços de marketing, de forma incondicional,
rumo à diferenciação. E a matéria-prima básica para
que ocorra a diferença são as ideias.

Aliado ao imperativo da competitividade, temos
uma sociedade que se caracteriza pela ascensão do co-
nhecimento. É fato inconteste que o principal ativo de
uma corporação é seu capital intelectual acumulado,
representado pela inteligência de seus colaboradores.

Ter acesso a cérebros que fazem a diferença, con-
tribuindo ativamente e criando valor para a organiza-
ção e suas estratégias de marketing e negócios, é mais
importante do que ter acesso a máquinas e bens imo-
bilizados. Temos aí a base da chamada Sociedade do
Conhecimento.

Curioso observar que, historicamente, o ato de ter
grandes ideias sempre foi uma exclusividade dos gê-
nios de cada época. Cientistas, inventores e persona-
lidades, como Albert Einstein, Thomas Alva Edison,

Benjamin Franklin,
entre tantos outros,
entraram para a histó-
ria da humanidade por
seus feitos proveniente
de grandes ideias.

No mundo corpora-
tivo observamos que
essa mesma função,
ou responsabilidade,
sempre esteve circuns-
crita aos dirigentes da
alta administração ou
aos profissionais de
áreas estritamente re-
lacionadas ao uso in-
tensivo da criativida-
de, como os designers,
profissionais de pes-

quisa e desenvolvimento (P&D), profissionais de
criação em agências de publicidade e assim por dian-
te, como se o ato de ter grandes ideias fosse privilé-
gio, exclusividade das mentes brilhantes de alguns
poucos iluminados.

Pois o mundo mudou (que bom)! Na sociedade atual
é um diferencial competitivo de alta relevância ter co-
laboradores que, de maneira proativa e consistente,
contribuem com ideias e sugestões, independente de
sua posição hierárquica.

É importante estar claro que, na prática, apenas ter
boas ideias não caracteriza-se como um diferencial
competitivo. É necessário instituirmos um bom siste-
ma de execução, pois ideia boa é ideia implementada.

A fórmula que melhor torna tangível essa visão é a
seguinte: IDEIA + EXECUÇÃO = DIFERENCIAÇÃO.

O país continua crescendo, as oportunidades sur-
gem em quantidade e qualidade inéditas em nossa
história. Mãos à obra! Vamos colocar nosso cérebro
para funcionar, gerando grandes ideias em prol de um
crescimento sustentável.

A recompensa vale a pena. ■

SANDRO MAGALDI
é professor de marketing
na pós-graduação da ESPM,
autor de livros e do blog
www.sandromagaldi.com.br
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Marcela Beltrão

● The Union: megaevento
de computação gráfica.
Dia 15/3, no WTC, São Paulo.
www.theunion.com.br
● 5ª edição do Web Expo Forum.
De 16 a 18/3, no Centro de
Convenções Frei Caneca.
www.webexpoforum.com.br
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...JESSE CLEVERLY

Sócio-diretor de criação
da Connective Media Solutions

TRÊS PERGUNTAS A...

Ex-diretor da BBC
fala sobre a arte
de contar histórias

Divulgação

PESQUISA
E-mail marketing

78%
das empresas ouvidas pelo Indicadores ABEMD de E-mail Marketing usam
a ferramenta. O estudo foi realizado pela Simonsen Associados e lançado
pela Associação Brasileira de Marketing Direto. É inédito no Brasil.
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