
44 Brasil Econômico Quinta-feira, 31 de março, 2011

CRIATIVIDADE

DANIELA PAIVA

Henrique Manreza

■ O BRASIL ECONÔMICO foi
contemplado com o Prêmio
Veículos de Comunicação,
da revista Propaganda,
da Editora Referência.
A publicação arrebatou a
categoria Jornal de Economia.
Paulo Fraga, diretor executivo
da Empresa Jornalística
Econômico S.A. (Ejesa), na
foto à esquerda, recebeu a
premiação ao lado de Maurício
Toni (diretor comercial, ao
centro) e Júlio César Ferreira
(diretor de publicidade).
“O prêmio representa um
reconhecimento da
importância de um produto

de alta qualidade que vem
ocupando espaço significativo
no segmento”, disse.
Alguns dos vencedores
das 30 categorias foram o
O Estado de S. Paulo (jornal
de assuntos gerais), a
revista Exame (de negócios),
a Veja (revista de assuntos
gerais) e o canal SporTV
(veículo de esportes). Durante a
cerimônia, Armando Ferrentini,
o sócio e diretor-presidente
da Editora Referência,
pediu silêncio pela morte
do ex-vice-presidente José
Alencar e lembrou a censura
recente à revista Caras.

BRASIL
ECONÔMICO

ganha 24º
Prêmio Veículos
de Comunicação

como o
melhor Jornal

de Economia
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Ricardo Sapiro, ex-vice-presi-
dente de Marketing da América
Latina para a Unilever, lançou
há cerca de seis meses a Touch
Branding Boutique. A empresa
é fruto de um encontro de exe-
cutivos da área. Além de Ricar-
do, os sócios são Simon Clift
(ex-Chief Marketing Officer da
Unilever) e Erik Galerdi (ex-
Unilever e Natura). Com contas
importantes como as da
L’Oréal, Kimberly Clark e Co-
san Alimentos, o trio aposta no
desenvolvimento de marcas
que tenham relevância huma-
na, demonstre um ponto de
vista sobre a vida.

O executivo esteve no evento
Global Marketing Leadership
Summit, que aconteceu terça-
feira, na sede da Unilever Brasil.
Na ocasião, palestrantes lem-
braram casos clássicos de mu-
dança de posicionamento de
marcas. Por exemplo, a trajetó-
ria da Omo, Seda, Becel, entre
outros, no Brasil sob o guarda-
chuva da Unilever.

Sapiro falou ao Brasil Econô-
mico sobre as estratégias do
marketing atual. Confira:

A relevância humana é
fundamental? O que representa?

Menos é mais
na publicidade
globalizada
Ex-executivo da Unilever aposta em relevância
humana e catálogo reduzido para conduzir
com mais eficácia a proposta do anunciante

ENTREVISTA RICARDO SAPIRO Publicitário e executivo

“O segredo não é a
quantidade, mas
como você se
posiciona. Existem
até exemplos em
que o excesso de
marcas numa
mesma categoria
é antiprodutivo

Inovação de produto ainda é o
mais importante no marke-
ting. O problema é que na
maioria dos mercados elas não
acontecem todo ano, nem a
cada dois anos. Cada vez mais
as grandes inovações têm in-
tervalos muito grandes. O que
vai manter o seu público-alvo

ligado na sua marca é muito
mais como ela se apresenta ao
público, e como isso está ex-
presso em embalagem, propa-
ganda, identidade visual, pro-
moções, etc. Se não for assim,
o risco é das empresas ficarem
muito dependentes de histó-
rias de produto. Elas perdem o

diferencial porque cada vez
mais os produtos ficam pareci-
dos entre si. A relevância hu-
mana é o que mais pode dife-
renciar uma marca da outra.

Há alguns anos a Unilever
reduziu seu número de marcas.
Essa é uma boa estratégia?
No caso da Unilever, o ponto
de partida para passar por esta
redução no número de marcas,
que aconteceu já faz algum
tempo, é que havia uma proli-
feração enorme. Ela foi uma
empresa que acabou crescen-
do com base em operações
muito fortes em cada país e
sem muita organização cen-
tral. O que até trouxe bastante
sucesso por causa da proximi-
dade com o local. As pessoas
acham que as marcas nasce-
ram nos próprios países. Mas,
traz uma consequência muito
perigosa em termos de capaci-
dade de investimento. Com
menos marcas, você consegue
fazer um trabalho profundo e
completo. Uma segunda razão
é que toda a tendência de glo-
balização é inevitável. É a rea-
lidade. É inadministrável con-
duzir uma organização para
uma estrutura mais global se
não tiver menos marcas, e que
sejam relativamente harmoni-
zadas. Você globaliza a empre-
sa com mais disciplina e ga-
rante a capacidade de investi-
mento em marketing que essas
marcas podem ter.

Isso faz sentido num mercado
aquecido como o nosso e em
que surgem conglomerados
como a Hypermarcas?
Acho que faz sim. O segredo não
é a quantidade, mas como você
se posiciona. Existem até exem-
plos em que o excesso de marcas
numa mesma categoria é anti-
produtivo. Uma acaba engolin-
do a outra. É melhor você ter
menos marcas, mas com posi-
cionamentos definidos porque
dentro do seu portfólio uma
complementa a outra. ■

Henrique Manreza

Ricardo Sapiro, sócio da Touch
Branding Boutique: inovação
acontece em intervalos muito grandes

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  31 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 44.


	J1
	E1
	zB1



