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arcos Quintela é incansável. Na principal cadeira
de comando da Young & Rubicam há pouco mais
de um ano, ele está sempre pronto para traçar uma
nova estratégia para deixar a líder do ranking das
maiores agências do Brasil - posição ocupada há nove
anos - mais eficaz e sólida. O levantamento feito pelo
Ibope Monitor revela que os anunciantes atendidos pela
Y & R investiram mais de R$ 5,1 bilhões em mídia em 2010.
"Crescer quando se está nos primeiros lugares do ranking é
muito mais difícil do que para quem está no fim, mas nós
buscamos", diz.
Versátil e inquieto, Quintela tem uma carreira memorável
que inclui até ter sido integrante do extinto grupo musical
Dominó,

mas

mais do

que

nunca como

executivo.

Empreendedor nato, há seis anos assumiu a diretoria de
operações da Young & Rubicam. Desde então, incorporou
o papel de observador. Adepto de melhorias nas gestões,
ele se comprometeu a entender profundamente o negócio
da companhia e dos clientes. No dia a dia, acompanha as
necessidades, oportunidades, segmentos, estruturas e maneiras
de aumentar a receita de cada cliente. Compreende os perfis
dos profissionais da agência, a atuação dos departamentos,
as etapas dos processos. E vê de perto o funcionamento dos
veículos de comunicação, conhece executivos e jornalistas.
Participa de cursos internacionais de gestão, negociação,
economia e finanças.

NOVA AGENCIA

Não foi fácil. No início, eram 18 horas diárias de
trabalho. Quintela participava de todas as reuniões.
• Era sua a palavra final sobre economia, criatividade
e política. Não havia tempo para mais nada. Nem
para as decisões estratégicas e relacionamento com
os clientes, tampouco para a família e os funcionários.
Ao analisar a rotina, decidiu repensar o comando dos
processos. Surgiu então a linha de frente composta por
vicc-presidentes, que teriam mais autonomia e seriam
responsáveis por tomar decisões, conversar com os
clientes e solucionar adversidades. O quarteto de VPs
foi implantado. Sylvia Panico tornou-se VP executiva,
no comando de atendimento e mídia. David Laloum
assumiu a vice-presidência de planejamento. Houve a
Quando assumiu a presidência da agência, Quintela já tinha
consciência do novo desafio. Em pouco mais de um ano,
orquestrou melhoria nas gestões de pessoas, custos e recursos. De
acordo com ele, houve crescimento de 15% de receita no ano
passado em relação a 2009. Realizada pelo Grupo Consultores em
2010, a terceira edição do AgencyScope Brasil, que traça o estudo
de imagem das agências de publicidade brasileiras, revelou que a
agência é bem avaliada por seus clientes. Ficou em primeiro lugar
nas categorias de maior envolvimento da alta direção com o dia
a dia dos clientes, utilização de pesquisa de mercado em
prol das estratégias das campanhas e em excelência em
produção gráfica e em produção audiovisual.
O ano foi marcado também pela conquista de novas contas
como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
a rede Ponto Frio, a bandeira de cartão de crédito E L O ,
dos bancos do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica
Federal, e a Boehringer Ingelheim, que fabrica, entre
outros medicamentos, o Buscopan. No início deste ano,
conquistou ainda os trabalhos da Vivo para a Copa do
Mundo de 2014. "Fizemos muitas mudanças, mas dentro
de um pensamento lógico e sincronizado. Minha ida para
a presidência não foi uma revolução, mas a evolução da
própria agência". Quintela diz que o novo momento da
agência é de crescimento e renovação de objetivos, foco e
até mesmo vibração. "Estamos empolgados para deixar a
agência ainda mais eficaz, rentável e sólida".

contratação de Rui Branquinho para liderar a criação
e Walter Longo passou a se concentrar em inovações e estratégias.
Apenas com essa medida, o dia de Quintela passou a render mais.
Nas 12 horas diárias de trabalho, ele tem mais tempo para colocar
em prática um dos seus principais talentos: a gestão de pessoas.
Além de viabializar a proximidade com os colaboradores, ele vai às
reuniões com os veículos de comunicação e conversa com os clientes.
"Penso no negócio a longo prazo. Isso não quer dizer que não me
envolva na operação diária. No início e ao final do dia, fico sabendo
do status quo de 100% da agência e dos clientes. E isso me deixa feliz".

Além dos benefícios, implantou o mapeamento de desempenho e potencial para
a elaboração do plano de carreira, criou o
Comitê Organizacional Colaborando para
Transformar, que compartilha as decisões
de interesse coletivo da companhia, e
realizou campanhas de conscientização
dos funcionários, como as doações de
sangue e de agasalho e a preservação do
meio ambiente por meio do programa
"Recycle", que completou uma década
este ano.
O clima organizacional teve alterações.
Quintela
os

vê

na

funcionários

proximidade
algo

com

extremamente

importante. "Eu quero estar próximo do
VALOR H U M A N O

colaborador, sem me importar com seu

A preocupação de Quintela perpetua apolítica de gestão de pessoas

nível hierárquico. Estou aberto a sugestões, eu vou até as pessoas,

adotada desde 2004, quando o Grupo Newcomm, presidido por

ando pela agência, convivo com todos, sei o nome de cada um,

Roberto Justus, se associou à holding WPP, conglomerado de

quem saiu ou não saiu, quem está grávida, se está doente". E

comunicação que controlava no Brasil, entre outras empresas, a

não é tão simples: trabalham

Y & R . Presente três vezes no ranking das 100 melhores empresas

as unidades de São Paulo e São Caetano do Sul, esta responsável

para trabalhar, duas vezes nas 25 melhores empresas para a mulher

pelo atendimento de Ponto Frio e Casas Bahia. Entre todos os

trabalhar, ambos realizados pela consultoria Great Place to Work

profissionais, tenta-se manter a relação de confiança e transparência.

Institute Brasil, entre outras listas, a agência deu continuidade em

Compartilham-se metas com as equipes. E Quintela garante que

2010 ao investimento nos colaboradores.

vale a pena. Além de ser mais humano, para o executivo esse

Y & R 456 colaboradores, entre

contato próximo impulsiona a expansão da agência. "Facilita a
gestão porque cada pessoa deve ser tratada e exigida de maneiras
diferentes, de acordo com seu momento de vida. Se você sabe em
que momento de vida está, pode condicionar o desafio de maneira
mais adequada e específica".
V A L O R DA INOVAÇÃO

As mudanças estão também nos processos internos. Além dos
cargos, houve aprimoramento nos sistemas operacionais como
intranet, controle de custos e até realocação das áreas nos espaços
físicos para promover agilidade. 2010 foi o ano da consolidação
do modelo integrado de comunicação. Não existe departamento

digital. Profissionais de todas as áreas - desde
atendimento à produção gráfica - estão focados em
resolver as necessidades digitais dos clientes.
VP de estratégia e inovação, Walter Longo explica
que essa decisão de implantar o pensamento
digital estratégico em todas as áreas foi resultado
do empenho em inovar. "Em se tratando de uma
empresa do porte da agência, nascida e crescida no
ambiente das mídias tradicionais, nossa avaliação
é que conseguimos nos reinventar com a agilidade
necessária para fazer frente aos novos padrões de
comportamento, em decorrência do crescimento
das redes sociais na vida das novas gerações".
O processo de evangelização, ao qual Longo se
refere, passou por diversas fases. "Da inquietação
inicial às experiências de modelos de gestão do
digital até a integração total do pensamento criativo,
sem fronteiras entre mídias tradicionais ou digitais, o
resultado efetivo são os cases de grande sucesso do ano passado,
criados para a Vivo e para a LG, as plataformas Eu vivo a Seleção
e Life's Good, respectivamente", explica.
Há ainda outras iniciativas em 3D para clientes como Bradesco
Cartões e LG; o filme criado para os jogadores da seleção na Copa
do Mundo e que foi veiculado a bordo do avião que os levou para a
Africa do Sul; e a presença da marca Perdigão na ferramenta digital
Foursquare, no qual foram mapeados os principais pontos de venda
dos produtos da marca e cinco lugares gastronômicos da cidade de
São Paulo, além de conter informações sobre a promoção, PDV,
produtos participantes e links para acessar receitas.

Exemplos como esses revelam o dinamismo e versatilidade da área
de mídia, que tem como VP Sylvia Panico e como diretora geral
Gleidys Salvanha. "A Y & R tem trabalhado ininterruptamente
na diferenciação da área de mídia. Os grupos de planejamento
têm suporte de três núcleos cruciais: estratégia digital, pesquisa/
insights e negociação. O tripé torna o trabalho mais focado além
de coordenado sempre por quatro diretores (planning, research,
digital, negotiation). Dessa maneira, a equipe tem condições de se
atentar para tudo o que há de mais novo em seu 'core' de atuação
e, assim, tangibilizar para os clientes, as novidades que vêm das
mais variadas vertentes da mídia", diz Gleidys.
Desde a criação da vice-presidência, a área começou a participar
dos processos de desenvolvimento da comunicação ainda mais
cedo. Este ano, o departamento passa a ter a diretoria digital,
capitaneada por Nancy Paez, que tem 14 anos de experiência
em inovação. Ela esteve à frente de projetos para marcas como
Procter&Gamble, Dell, Disney, Samsung, entre outras, nos
Estados Unidos, e em alguns mercados asiáticos. A profissional
tem passagens também pela GroupM, Mihdshare, onde liderou
o treinamento de mais de 800 pessoas para a "digitalização" do
pensamento de mídia, e Mediacom. "Ela será responsável por
interferir genuinamente na maneira como a Young pensa o digital
para os negócios do cliente. Um trabalho em conjunto com o
planejamento e a inteligência de mídia, capaz de gerar estratégias
inovadoras e vencedoras para os nossos clientes", diz Sylvia.
Para projetos que não requerem grandes estruturas de produção
como uma promoção de um dos clientes, o trabalho é realizado
internamente. Caso a necessidade seja maior, a Young & Rubicam
tem o suporte das empresas do Grupo Newcomm, Energy,
associada à Y & R Brands e Wunderman. Os jobs para T A M ,
por exemplo, podem ser realizados tanto pela Y & R quanto pelas
outras duas agências, sendo que o conceito é pensado pela Y & R .
São oferecidas soluções em ponto de venda, mídia interativa,
online, offline, indoor, entre outros. Quando a engenharia do job
é mais complexa, a Wunderman fica encarregada de desenvolver.
Isso inclui hotsites, promoções diárias, atualização de site,
monitoramento de redes sociais, searching.
VALOR DA PROXIMIDADE

A área de criação foi renovada. Rui Branquinho foi contratado
como VP em janeiro deste ano. A formação do departamento
também inclui as áreas de B T L e design. Branquinho será
responsável ainda por estabelecer novos processos e capitanear

novos talentos para a agência. O que já
está sendo feito, com a chegada de Flávio
Gasarotti, que atuará como seu braço
direito. Ambos, em conjunto com a equipe,
estão dispostos a colocar a agência no grupo
das mais criativas do País.
Branquinho conta que o primeiro desafio
é conhecer a equipe com quem está
trabalhando. "Todo o projeto é baseado
na qualidade das pessoas e profissionais
e conhecê-las a fundo é fundamental. A
agência é muito grande e conhecer pessoas
de verdade leva tempo". O objetivo do VP
é estreitar laços também com os clientes,
afinal a criação depende da interação entre

as pessoas. 'Ainda tive poucos jobs e projetos com a maioria deles e
só a convivência vai gerar a confiança necessária para dar origem
a um trabalho brilhante".
No comando de mídia e atendimento, Sylvia Panico conta
que a primeira mudança foi exatamente o foco nas pessoas e
nos processos. De acordo com ela, o período foi marcado por
"olhar para dentro, identificar os melhores talentos para funções
específicas, investir em novas ferramentas de mídia, padronizar
algumas entregas dentro da visão da Young, rever o modelo
de trabalho dentro da própria mídia e na integração com as
diferentes áreas da agência".
Desde

2006,

David

Laloum

atua

na

estratégia

e

planejamento da Y & R . Primeiro como diretor e agora como
vice-presidente, tem acompanhado toda a evolução da área.
Com 18 profissionais, a equipe é formada por jornalistas,
sociólogos, advogados e historiadores. Outro diferencial que
carrega de outros tempos é o investimento em ferramentas
e pesquisas. César Ortis lidera a área de inteligência de
mercado, voltada para pesquisa, conhecimento, consultoria
e gerenciamento de informação.
Com clientes como Casas Bahia, a agência tem grande interesse
em conhecer profundamente as classes C c D. "Estamos
continuamente atrás de aprendizados neste segmento, que
passou a ter maior poder de consumo, mas, que cada vez mais
dissemina e se orienta por valores culturais bastante diferentes
das classes A B " , diz Laloum.

Previsto para ser lançado em maio, a edição do BAV (Brand Asset
Valuator) 2011, banco de dados exclusivo da Young & Rubicam,
está processando no momento cerca de 3 mil entrevistas. A
ferramenta permite uma série de comparações globais, o que
é importante para os clientes com atuação mundial. Antigo
conhecido do mercado publicitário, o BAV tem o mapeamento da
evolução de 20 mil marcas, 1.500 delas no Brasil em 140 categorias
diferentes. Desenvolvido em 1980 e trazido para
cá em 1997, é atualizado a cada dois anos.
VALOR DA EXPERIÊNCIA

Apesar de tantas transformações, a agência
mantém o princípio

de criatividade com

resultados. "Uma boa propaganda pode ter
prêmios, mas o fundamental são os resultados
para o cliente", diz Quintela. È por isso que a
marca de varejo Casas Bahia está há mais de 10
anos com a Y & R . E o Ponto Frio a escolheu.
Assim como a Danone para o lançamento de
Bonafont. E é também por isso que a Y & R não
poderia deixar de transferir para seus negócios
essa visão de busca por resultados e prevê para
este ano um crescimento de 10% em relação
a 2010. Mesmo que isso seja ainda mais difícil
para quem está no pódio.

LEVEZA DA Á G U A

Em 2008, a gigante Danone decidiu entrar no segmento de águas
minerais, incialmente em São Paulo, com a Bonafont, Encontrou
um mercado estagnado, com pouca diferenciação, amplo poder
de distribuição dos concorrentes e pouco consumo por parte dos
brasileiros. Foi constatado que, enquanto no Brasil são consumidos
apenas I 2 litros de água por pessoa, na França, o volume chega a I 35
litros. O desafio da comunicação, portanto, era posicionar de maneira
diferenciada o novo produto e estimular o maior consumo de água.
Na fase de pesquisas, levantaram-se alguns pontos principais para a
campanha. Algumas mulheres foram convidadas a beber Bonafont por
15 dias. Elas tiveram a sensação de que a água era mais leve e de que o
produto ajudava a eliminar as toxinas do organismo e a promover uma
"limpeza interna". A comunicação se dividiu em duas fases na televisão: a
primeira mostrava a eliminação de impurezas do organismo e, na segunda, apareciam depoimentos de mulheres que falavam da eficácia do produto.
Os diferenciais, como baixo índice de sódio, estavam também nos pontos de venda dos canais de varejo. Profissionais da saúde, como médicos
e nutricionistas, foram impactados com uma ação de marketing. De acordo com informações daY&R, a marca tornou-se líder de mercado no
Estado de São Paulo com 4 0 % de market share e e foi top of mind da categoria.

C O N Q U I S T A D E N O V O S CONSUMIDORES

Mesmo sendo líder na categoria petit suisse no Brasil, Danoninho apresentava, em 2009, um crescimento anual de vendas tímido e uma

comunicação voltada à fórmula do produto. As novas mães não se sentiam atraídas a comprá-lo. A Young assumiu a missão de aumentar as
vendas e melhorar a percepção de marca para expandir o mercado. A fim de entender com profundidade a infância atual, foi realizada, em
parceria com a Danone, uma pesquisa com mães, avós, educadores, pedagogos, babás, psicólogos infantis, pediatras, vendedores de brinquedos
e editores de publicações infantis. O resultado foi que as crianças deixam sua infância cada vez mais cedo e, com isso, não vivem experiências
fundamentais para seu desenvolvimento.
Danoninho poderia, portanto, expandir o conceito de "nutrir" para as ideias de cuidar proteger desenvolver e estimular a infância. A nova
comunicação consistiu em duas etapas. A primeira, com o filme "Ossos Fortes", mostrava a importância da presença de Danoninho na vida
das crianças. As imagens traziam os pequenos brincando e destacavam que, para isso, eles precisavam ser saudáveis. Da fórmula do produto
foi possível ampliar para sua relevância na infância. Na segunda fase, houve o lançamento do "Danoninho para Plantar", que era uma bandeja
especial com sachê de sementes para serem plantadas no próprio pote do produto.
Inspirada no significado de nutrir a iniciativa trouxe à tona a consciência ecológica em mães e filhos.Junto à ação, voltou o mascote Dino, que atuava
de forma integrada ao site do produto. Para cada código de embalagem cadastrado no endereço eletrônico, a Danone se comprometia a reflorestar
um metro quadrado da Mata Atlântica. Segundo informações da marca, Danoninho fechou o primeiro semestre de 2010 com volume de vendas
42% maior em relação ao mesmo período de 2009, houve aumento na consideração da marca e na intenção de compra, e recorde em participação
de mercado com 52,3% do valor e 48,8% de volume. Mais: registrou-se aumento de consumo de 20% por pessoa, inserção da categoria em mais de
quatro milhões de novos lares, crescimento de 3.000% no acesso do site e o Brasil tornou-se o maior mercado da marca do mundo todo.

L A N Ç A M E N T O NATALINO
O Chester marca da Perdigão, ganhou novas versões em sua linha: o
Chester® Azeite e Ervas, o Chester® Desossado, o Peito Chester®
e o Chester® Assa Fácil - exclusivo para São Paulo. A campanha
precisava mostrar os lançamentos e pontuar que, para a data, é
preciso consumir algo tão tradicional. Com a assinatura "Onde tem
Chester®, tem a magia no Natal", personagens típicos da época
tornaram-se os porta-vozes das novidades e mostraram que mesmo
em dias marcados pela tradição, é necessário inovar
A campanha teve desdobramentos em TV aberta, anúncios para revista
e jornal, materiais em pontos de vendas e ações nos meios digitais. No
filme "Reunião", o Papai Noel pedia dicas aos ajudantes para inovar no
ritual natalino. Eles traziam ideias de trocar o "ho, ho, ho" por "ha, ha, ha"
ou aderir aos pinheiros de plástico, entre outras. Nenhuma das sugestões
empolgava o bom velhinho até que uma estrela da árvore de Natal
brilha e revela os novos produtos da Perdigão.
Na comunicação digital, o destaque foi o site www.chestercom.br
desenvolvido pelaY&R em parceria com a Energy. O visitante encontrava
um cartão de Natal animado e divertido para interagir virtualmente com
os amigos. Segundo informações da agência, o volume de vendas do
produto aumentou em 6% no Natal de 2010 em relação a 2009.

O V A L O R DO C O N H E C I M E N T O
O jornal O Estado de S. Paulo decidiu reforçar o valor de sua marca e
dar novo significado ao seu principal produto, que é a informação. Para
ressaltar a importância dessa matéria-prima, foi trabalhado o conceito de
conhecimento como o bem mais precioso do veículo de comunicação.
A campanha teve duas fases. Primeiro, foram veiculados dois filmes.
Um introduzia a ideia "informação é diferente de conhecimento" e
outro instigava os consumidores a discutirem qual era o valor do
conhecimento. A partir daí, quem definiria o preço da assinatura
do jornal era o próprio leitor de acordo com o valor que ele dá ao
conhecimento.
Na segunda etapa, foi apresentado o redesenho gráfico e editorial
do Estadão. O novo layout era um exemplo de mudança a favor
do conhecimento. No filme, a locução dizia "Informação envelhece.
Conhecimento renova". No semestre seguinte, houve o aumento de
200% no número de ligações recebidas para as novas assinaturas e
no número de assinaturas feitas em outros canais como balcões em
shoppings. De quatro vendas feitas por meio da web, a quantidade passou
para 40. Em 2010, a marca realizou ações, como anúncios e filmes, que
impulsionaram o Estadão a ser o jornal que mais cresceu em circulação no
Brasil, alcançando a liderança em São Paulo, segundo aY&R.

FAZER O BEM

Doar os créditos da Nota Fiscal Paulista às instituições paulistas
sem fins lucrativos não é tão praticado. Isso porque boa parte dos
consumidores desconhece essa possibilidade. A campanha criada
para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo chamada "Cupom
éVida" precisava mobilizar as pessoas a doarem suas notas fiscais
para a entidade. A arrecadação da verba auxiliaria na construção
do Centro de Medicina Paliativa Infantil. Diversos comércios foram
convidados a apoiar a causa. Os consumidores, por sua vez, poderiam
depositar os cupons fiscais sem CPF nas urnas distribuídas pelos
shoppings e lojas parceiras ou ainda enviar por correio para a Santa
Casa de Misericórdia, onde seriam cadastrados. A mensagem foi
transmitida em TV aberta e a cabo, spot de rádio, anúncios, cartazes
e folhetos. As peças eram didáticas e
traziam as expressões "Sua nota fiscal vale
uma ajuda real" e "Agora, tudo que você
compra pode ajudar uma criança". Desde o
início da ação já foram arrecadados mais de
R$ 2,8 milhões para a construção
do Centro de Medicina Paliativa Infantil. O
início das obras está previsto para
abril deste ano.

F I D E L I Z A Ç Ã O EM FOCO
Nos últimos anos, o setor aéreo brasileiro
passou por grandes movimentações.
Reconhecida por ter serviços diferenciados,
a companhia aéreaTAM precisava manter a
liderança no mercado doméstico e mostrar-se
competitiva. Como a empresa já é conhecida
por aliar os fatores técnicos, formais e de
segurança ao aspecto mais humano, emocional
e respeitoso, a campanha teve como foco
mostrar essas características e falar sobre o
programaTAM Fidelidade.
Dessa forma, em 2009, lançou o conceito
"Quanto mais você viaja, mais a gente se
conhece" nas diversas plataformas de comunicação desde TV aberta e a cabo até cinema e ação de conteúdo no programa O Aprendiz Universitário, da Rede Record, no qual os participantes precisavam criar um vídeo-explicativo sobre o programa de fidelização, Nos filmes, em
vez de mostrar as histórias sob o olhar dos passageiros, aTAM contava seu ponto de vista. Por exemplo, apresentava os benefícios de seu
programa ao executivo que viajava com bastante frequência, mas passeava pouco. Em seguida, outro filme enaltecia a importância das viagens
como formação do ser humano, por possibilitar mais histórias, experiências e conhecimento.
Nos anúncios, no lugar das fotos posadas e comerciais, foram escolhidas imagens mais realistas que mostravam a atitude e a percepção
de intimidade e conforto na relação entre a companhia aérea e os passageiros. Segundo informações da
agência, a TAM conseguiu defender a primeira posição no segmento doméstico com 47,9% de market share e
o programaTAM Fidelidade obteve em 2009 um crescimento de 32% no número de clientes em relação ao
mesmo período do ano anterior.

EXCESSO DE B A G A G E M

Em 2009, os clientes daTAM ficaram surpresos com a ação realizada no período de festas de fim de ano. Quem
estivesse com excesso de bagagem seria isento da cobrança nos aeroportos nacionais e internacionais. A iniciativa
buscou traduzir o posicionamento da empresa baseado no "Espírito de Servir". As câmeras dos aeroportos
registraram as reações de cada um ao serem informados da iniciativa no check-in. Foram gravados depoimentos de
clientes que esperavam ter o gasto adicional para presentear os amigos e familiares. Essas imagens foram veiculadas
em mídias sociais como oYouTube e internamente para os colaboradores.

P R E S E N Ç A NA TELINHA

A comunicação da fabricante de pneus Goodyear estava praticamente restrita ao
campeonato de automobilismo Stock Car Havia ainda o acirramento da concorrência
focada em preço e a necessidade de aumentar o awareness da marca, bem como obter
uma exposição mais permanente. Surgiu a necessidade de reforçar o posicionamento da
marca em relação à inovação, tecnologia e alta performance e ampliar a visibilidade da
Stock Car fora das pistas.
Para otimizar a verba, a marca decidiu investir em merchandising na última novela global
das 21 h, Passione, em que um dos personagens, Gérson, interpretado por Marcelo
Antony, era piloto. Inicialmente, a ação se limitaria a quatro iniciativas voltadas a assuntos
específicos, mas acabou abrangendo temas referentes à empresa.
A presença da marca passou a fazer parte do conteúdo da novela, o que significou a
exposição da Goodyear em mais de 20 capítulos. Ou melhor: esteve presente durante
os nove meses no programa de maior audiência da televisão e, com isso, atingiu cerca
de 20 milhões de lares.

ESPAÇO PARA I N O V A Ç Ã O
A LG Eletronics sentiu a necessidade de ter uma plataforma digital para
se aproximar dos consumidores de toda a América Latina. Criou então o
Life's Good LAB, página no Facebook que se tornou um grande fórum de
inovação e ideias. O espaço é utilizado para promover debates sobre os
impactos da tecnologia em aspectos como luxo, educação, trabalho, bemestar entretenimento, relacionamento e moradia. Seu objetivo é estruturar
uma plataforma de crowdsourcing, atrair o maior número de internautas
e estimular a colaboração do público com os temas. No Brasil, a Fan Page
do LG está diferente da versão para países como Chile, Peru Venezuela,
Colômbia, Argentina, Panamá e região. Composta por oito filmes
produzidos para a web, banners e integração da página com outros canais
digitais e redes sociais, como oTwitter, a campanha em mídia online foi
desenvolvida nas versões português e espanhol e circulou nos principais

GOL DA VIVO

Em época de Copa do Mundo, as atenções ficam voltadas para o

gramado. Com a grande audiência, os patrocinadores oficiais da
Seleção Brasileira de Futebol lançam as mais diferentes maneiras
de chamar a atenção do público. Uma das patrocinadoras oficiais, a
operadora de telefonia celular Vivo, buscou uma solução interativa
e integrada.A marca utilizou-se do conceito "Eu Vivo a Seleção, a
Seleção Vive em mim" e desenvolveu a estratégia em todas as redes
sociais para estreitar o relacionamento com os torcedores 2.0.
O pontapé inicial da atuação da Vivo na Copa realizada na África
do Sul no ano passado foi a criação do www.euvivoaselecao.com.
br em que o consumidor conectado às redes sociais, poderia gerar
conteúdo, realizar atividades integradas noTwitter Orkut, Facebook,
Flickr e Youtube, concorrer a prêmios e acessar notícias exclusivas.
A campanha teve desdobramentos naTV com a participação dos
integrantes ativos na plataforma, produção de vídeos virais, anúncios,
realização de eventos, promoções, ações de relações públicas e
marketing direto.
Foi desenhado um show em homenagem à seleção antes de sua
ida para a África do Sul. Por meio das redes sociais, uma ação de
flashmob mobilizou mais de 40 mil pessoas que foram ao estádio do
Maracanã, no Rio de Janeiro, para enviar mensagens aos jogadores.
O ponto alto da campanha foi a produção e exibição, exclusiva
na internet, do curta-metragem "1284", no qual o rei do futebol
Pelé retornou aos campos para marcar o último gol pela seleção
brasileira contra a Argentina. Para aquecer a audiência, teasers foram
veiculados naTV e na web. Os internautas podiam dar sugestões de
como e contra qual time o gol deveria ser marcado.
"Eu Vivo a Seleção, a Seleção Vive em mim" recebeu 3,3 milhões
de visitas, a comunidade atingiu mais de 200 mil integrantes, foram
produzidos mais de 450 vídeos e 2.400 fotos pelos usuários. A
plataforma figurou entre os 15 sites mais acessados da internet
brasileira por pessoas interessadas em conteúdo esportivo, o filme
representou grande repercussão da web com 2,8 milhões de views,
além de faturar diversos prêmios.

portais sul-americanos. Para incentivar a interação, personalidades da web
instigavam debates sobre relacionamentos, entretenimento, educação
e melhorias no trabalho; foram promovidos ainda concursos com a
distribuição de prêmios, como cursos no MIT(Massachusetts Institute of
Technology),TVs, notebooks e até ingressos para o evento de velocidade
Fórmula 1, para as ideias de destaque. Dados apontam que em apenas
cinco meses foram registradas 13,5 mil ideias de inovação e mais de
2,6 milhões de visitantes únicos na página, tomando-se a sétima maior
branded fanpage do Brasil; no total, mais de 115 mil usuários de sete países
se

conectaram

à

marca.

Até julho de 2010 a categoria de credenciadoras no Brasil consistia
nos contratos de exclusividade entre comerciantes e bandeiras de
cartões de créditos. Entretanto, mudanças regulatórias no setor de
cartões extinguiram a exclusividade. O cenário multibandeira tornou
a competição acirrada. Desvinculando-se da bandeira Visanet, surgiu
a nova marca Cielo. Ficou a cargo daY&R apresentar a novidade e
fortalecer seu posicionamento.
Com o slogan"Nada supera essa máquina", a campanha teve
início. Foram desenvolvidos quatro filmes com veiculação nacional,
anúncios e mídia digital. Intitulado "Ceio e Cielo", o primeiro filme
foi protagonizado pelo atleta César Cielo. Nas cenas, a marca e
o atleta eram comparados: assim como ele, a marca assumiu o
sinônimo de alta performance e liderança em relação ao setor de
meios eletrônicos de pagamento. A linha da campanha seguiu com
as metáforas. Foram utilizadas comparações com a velocidade dos
paraquedistas, a força dos halterofilistas, o volume e o fluxo de carros
em pista livre nas estradas. De acordo com aY&R, a Cielo manteve a
liderança e alcançou alto nível de reconhecimento em menos de um
ano, conquistando, ainda, a preferência dos lojistas.

O aumento do poder de consumo dos brasileiros e a expansão do crédito alavancaram o segmento de cartões de crédito. Cada vez mais,
as instituições investem em suas marcas e incrementam os serviços com recursos exclusivos. Esse fortalecimento resultou em concorrência
acirrada. O Bradesco Cartões, por sua vez, lançou uma nova etapa de comunicação para reforçar o posicionamento da linha de produtos e
destacar seus benefícios.
Com o conceito "Vantagens e benefícios lado a lado", alinhado à assinatura da instituição do Bradesco, a solução encontrada foi trazer três
estrelas com perfis completamentes distintos: o ator Alexandre Borges, o showman Marcelo Adnet e a atriz Alinne Moraes para apresentar os
diferenciais da empresa. Com esquetes bem-humorados, as celebridades acabaram impactando os diversos tipos de consumidores.

Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 56, n. 720, p. 74-86, mar. 2011.

