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implicidade nos processos, nas relações e nos trabalhos. 

Esse mantra é cultuado na rotina atribulada, como a 

de qualquer agência, da Giovanni+Draftfcb. "A vida 

é complexa. Justamente por isso, trabalhamos muito 

para fazer as coisas de forma simples. Simples de en

tender, de funcionar, de gostar", diz Aurélio Lopes, presidente da 

Giovanni+Draftfcb. Há dois anos, o posicionamento da agência pas

sou a ser "6,5 segundos que realmente importam" em alusão à obje

tividade em anúncios, comerciais, spots ou qualquer material, com a 

missão de transmitir uma mensagem ou um conceito em tempo limi

tado. "É uma forma de extrair a essência do recado, jogar a isca para 

prender a atenção do consumidor. Com essa postura, nossos clientes 

já entendem e filtram o que é importante. Escolhem as prioridades e 

enxugam o briefing", diz Adilson Xavier, presidente e diretor nacio

nal de criação. 

Depois de um período em que passou por fusões e ampliou o leque de 

serviços oferecidos, a agência adotou o olhar holístico para a comu

nicação. Há cinco anos, definiu métodos, procedimentos, prioridades 



e características da operação integrada. Nos 

escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro 

- este encarregado de oferecer suporte à uni

dade de Brasília —, os clientes contam com a 

oferta das mais diversas disciplinas de comuni

cação. Da propaganda tradicional e internet 

ao database marketing, C R M e promoções e 

eventos, existem funcionários especializados 

e profissionais mais generalistas responsáveis 

por pensar no todo. Para orquestrar a equipe 

de aproximadamente 350 profissionais exis

tem os gestores de projeto, responsáveis por 

definir o tempo e a prioridade de cada job. 

Cabe a eles colocar a campanha com as vá

rias disciplinas no ar em qualquer prazo. 

A agilidade em desenvolver os trabalhos e 

a otimização de tempo, ao concentrar tudo 

em apenas um lugar, tem conquistado novos 

clientes. Nos últimos meses, contrataram os 

serviços da Giovanni+Draftfcb: a conta glo

bal de produtos de beleza Nivea, a área digi

tal de Pão de Açúcar, o whiskeyjack Daniel's, 

a fabricante de moda íntima Hope, o Bar-

rashopping, os marcadores Sharpie e a rede 

social musical Melody Box, além de ter apresentado o crescimento orgânico na 
HP. "Ter todas as disciplinas talvez seja a porta de entrada de clientes. Acabamos 
tendo 25 clientes no nosso portfólio porque não fazemos necessariamente tudo 
para todos. Mas é bastante comum ter a conta de uma disciplina e expandir para 
as outras. E esse é o nosso objetivo que vai ser tão comum, conforme houver eficá
cia da nossa estratégia", diz Lopes. 



SEM SALTO ALTO 
Lopes é responsável também pelo coman

do da Draftfcb para a América Latina. Essa 

decisão estratégica foi tomada pela relevân

cia brasileira no cenário internacional e 

pela operação completa da agência. O fato 

é que a Giovanni+Draftfcb se beneficia 

com as operações latino-americanas. Para 

DPA Nestlé, por exemplo, os profissionais 

daqui atendem aos mercados brasileiro, 

venezuelano e equatoriano. Para Disney, o 

atendimento inclui o Brasil e a Argentina. 

Xavier explica que os criativos brasileiros 

também contribuem com seu trabalho em 

campanhas mundiais ou focadas em de

terminados países. Os profissionais já de-



ram suporte aos Estados Unidos, à China, 

à França e até à Tailândia, tanto em jobs 

para clientes quanto em concorrências. 

Não existe uma grande hierarquia, o que 

facilita o trabalho. O board de comando é 

horizontal. Talvez por isso o turn over de di

retores seja tão baixo. O mais novo tem dois 

anos de casa e o mais antigo ultrapassou 20 

anos de agência. Isso sem contar o novo head 

de planejamento, Pedro Cruz. 

O diretor de criação executivo Rui Piranda, responsável por comunicação dirigi

da, retail, shopper marketing c branding, diz que a comunicação integrada facilita 

para a criação. "Na comunicação, temos que entender por que, o que e como. 

'Por que' é o branding? 'O que' é o entendimento do negócio e 'Como' são as 

formas de comunicar? Nas três coisas existe a criatividade, que deve estar presente 

para todos os colaboradores." 

Diretor de criação executivo para propaganda e digital em São Paulo, Ricardo 

John garante que o ego — tão intrínseco em alguns criativos - é um mero coadju

vante na Giovanni+Draftfcb. "Os trabalhos, muitas vezes, já nascem pelo briefing 

360°. Mas podem nascer 90° e virar 270°, dependendo da ideia que o criativo 

apresentar. O que proporciona isso é uma política de portas abertas para que 

profissionais de todas as disciplinas possam mostrar seus trabalhos." 

Outro fator importante para o processo criativo na agência é levar a sério o con

ceito de tentativa e erro. "Quanto mais tentar, maior será a chance de errar e de 

acertar. Uma agência inovadora tem que estar aberta ao risco e o fato de sermos 

uma agência sem melindres nos dá mais segurança para tentar", diz John. "Expe

rimentamos mercados diferentes, situações de mídia diferentes e trazemos saídas 

criativas. É um exercício constante", completa Cristina Amorim, diretora de cria

ção executiva do Rio de Janeiro. 

PORTAS ABERTAS 
O ambiente sem muros imaginários surpreendeu o diretor de mídia Alexandre 
Ugadin logo que entrou na agência há dois anos. "Temos canal aberto com os 
redatores, diretores de criação. Sempre que temos um trabalho de mídia, pedimos 
para a criação ajudar a desenvolvê-lo. E os criativos sempre conversam com a mídia 
sobre as maneiras de viabilizar alguma ideia. Existe grande sinergia entre os depar
tamentos." Além da integração entre as áreas de criação e mídia, o planejamento 
também desempenha um papel importante no conjunto. "Isso não ocorre só no 
pré-plano, mas o pós-venda da agência é muito forte. E preciso entregar os trabalhos 
com consistência, visibilidade e retorno sobre o investimento", diz Ugadin. 
Por ser presidida por um estatístico — formação inicial de Lopes - a agência dá 



muita importância à mensuração. Tem. inclusive, um departamento de estatística 

focado em criar produtos de mídia, como os softwares de pesquisa. Para SKY, por 

exemplo, é usado um sistema chamado de equalizador de esforços, que concentra 

informações regionais e custos de mídia, comportamento do consumidor e poten

cial de consumo. Com base nesses dados, é possível traçar uma estratégia de mídia 

sob medida para as necessidades de cada consumidor. 

Por exemplo, as mensurações de ROI e Search. Para um antigo cliente, um labo

ratório farmacêutico, era considerada a variação térmica para divulgar a eficácia 

de um antigripal. Também na capital amazonense, descobriu-se que a maior ven

da desses medicamentos ocorre em períodos com grande volume de chuva. Foi 

firmada a parceria com um instituto metereológico, que avisava quando choveria 

mais, e a partir daí, surgia o esforço de comunicação. Esta união entre criativida

de sem fronteiras e preocupação com resultados pode explicar o crescimento tão 

acentuado do último ano. 



LOJA NO Y O U T U B E 
A Giovanni+Draftfcb idealizou junto à HR a primeira loja virtual do Brasil, feita sob medida para o YouTube. O ob
jetivo era gerar awareness para o novo canal da marca na internet. Surgiu, então, a HP YouStore. Para tomar a loja 
atrativa, os criativos redigiram textos que vendessem os produtos de forma lúdica, possibilitando uma experiência 
de compra diferenciada. Desde o lançamento em 14 de fevereiro, até o fechamento desta edição, mais de 92 mil 
pessoas acessaram o canal. A média de navegação foi de 2 minutos e 25 segundos. Na semana do lançamento, foi o 
segundo canal mais visto e o 13o canal com maior número de inscritos, de acordo com informações da agência. A 
iniciativa foi mencionada até noThink Infmite, evento do Google. 

IMPRESSORA GIGANTE 
O desafio era divulgar a tecnologia ePrint, 
presente em um dos modelos das impressoras 
HP e que possibilita imprimir de qualquer lugar 
com conexões da web. A agência, então, mon
tou uma impressora gigante atrás do principal 
palco do Festival Planeta Terra 2010, evento de 
música, realizado no Playcenter em São Paulo. 
O tamanho do equipamento era realmente 
grande: 9 metros de altura e 3,5 metros de lar
gura. Quem estava na balada podia mandar por 
e-mail qualquer foto, que esta apareceria na tela, 
como se estivesse sendo impressa. Foram envia
das mais de seis mil fotos durante o evento. 



D I F E R E N Ç A S RESSALTADAS 
O posicionamento da companhia aéreaTrip Linhas Aére
as ressalta suas diferenças em relação aos concorrentes. 
"ATrip não é parecida com as outras companhias, não 
se vende por gigantismo, não mostra grandes aeronaves, 
nem aeromoças felizes", diz Ricardo John, diretor de 
criação executivo de São Paulo. Nasceu daí o conceito 
de que tem algo diferente no ar Por isso, a comunicação 
apresenta as comissárias de bordo à moda antiga -
transparecendo simpatia -, o amplo espaço interno das 
aeronaves, a pontualidade de seus voos e a inovação do 
sistema online de compra de passagens aéreas. 
Foi criado até um espaço diferente para inserir as pro
moções. Surgiu o céu da internet, em que, ao acessar o 
site e levantar a barra de rolagem, a página sobe além 
do usual até "chegar" ao céu. Neste espaço, ficam as 
promoções do período. Atualmente, está em andamen
to a guerra de tweets. Colocam-se três destinos para 
o combate, Os usuários devem usar a hashtag com o 
destino de sua preferência. O local que tiver mais tweets 
fica sendo o de maior desconto. Foi registrada uma 
média de 1.500 tweets por dia. "Quando se alega que 
tem algo diferente no ar, para que não seja uma mentira, 
deve-se encher de fatos. A melhor propaganda é aquela 
que nasce da verdade", diz John. 

C A S A M E N T O DE LONGA DATA 
A parceria entre a SKY, operadora de TV por assinatura 
via satélite em alta definição e a Giovanni+Draftfcb teve 
início logo depois da fusão entre a SKY e a DirecTV. O 
processo de união das duas companhias foi consolidado 
em 2006. No ano seguinte, a agência passou a atender a 
conta e auxiliou inclusive na nomeação da nova empre
sa, que era SKY/DirecTV e foi batizada apenas de SKY 
e na alteração da cor da logomarca. Essa longa história 
culminou em uma outra forte parceria, selada entre a 
marca e a modelo Gisele Bündchen, que teve início em 
2009. Este convite partiu da necessidade de trazer "a 
personificação da imagem perfeita" para lançar o H D T V 
da SKY, segundo explicou John. 
Em 2009, o novo produto foi divulgado na mídia com 
Gisele, como espectadora de programas, tais quais 
esporte e noticiário em um aeroporto. Mas as imagens 
eram tão reais que ela sentia de perto as situações re
tratadas. Realmente entravam, por exemplo, os jogado
res no mesmo ambiente em que ela estava. No mesmo 
ano, a marca atingiu a liderança de TV de alta definição 
na América Latina, segundo a agência. Em 2010, a über 
model ensinou as lendas do gramado Pelé e Romário a 
jogar futebol. Atualmente, Gisele incorpora uma dona 
de casa pinup supereficiente que lava e passa roupas, 
além de cozinhar. Ela aguarda a volta do marido que a 
abandonou. Um teaser, inserido no YouTube,teve mais 
de 500 mil views em cinco dias de exibição. E já está 
previsto um quarto momento dessa parceria. "Ela faz 
muita propaganda. Nossa missão foi usá-la de maneira 
pertinente e inusitada", diz John. 



COMBATE AO PRECONCEITO 
C o m o conceito "Ser Diferente É Normal" , a 
Giovanni+Draftfcb e a O N G Instituto MetaSocial, res
ponsável por orientar pais que têm filhos com Síndrome 
de Down, vem trabalhando a conscientização da socie
dade contra a discriminação há nove anos. A parceria 
já está na sexta campanha, que em 2007 chegou a ser 
enredo de escola de samba. O filme Menina Diferente 
mostra que a protagonista Paula Werneck é igual a mui
tas jovens, mas se difere em algo: é baterista. Na semana 
seguinte ao lançamento do novo filme, foram registra
dos 9 mil acessos ao vídeo no YouTube. Em três dias, o 
site da O N G saiu dos 50 para 2.500 acessos. 
C o m base neste conceito, ao longo da parceria, foram 
criados os filmes Garçonete, Adolescente, Diferenças e 
Azul, além de um site em que o internauta podia colocar 
sua foto e, por meio do sistema, transformar-se em 
alguém com traços físicos da Síndrome de Down. Esta 
última ação teve 500 mil acessos na primeira semana e 
ainda foi divulgada em uma reunião da O N U (Organiza
ção das Nações Unidas). Diretora de criação executiva 
no Rio de Janeiro, Cristina Amor im diz que era preci
so trabalhar algo maior do que a própria deficiência. 
Tratava-se do preconceito. "A campanha ganhou o mun-
do.Teve até adesão de outras causas que trabalham as 
diferenças e precisam lutar pela inclusão, desde étnicas 
até deficiências mental e física." 

F U S Ã O BEM-SUCEDIDA 
Em 2009, foi aprovada a fusão entre as operado
ras de telefoniaTIM e Intelig. Quando ocorre uma 
união dessa magnitude, o trabalho de comunicação 
deve ser ágil e eficaz. Um dos desafios assumido pela 
Giovanni+Draftfcb foi preservar o maior número possí
vel de clientes premium - ligados à Intelig - na compa
nhia, mesmo depois dos possíveis percalços que seguem, 
depois de uma união de duas grandes empresas. Era 
necessário estabelecer contato com os clientes - pre
sidentes de grandes corporações - para conhecer seu 
perfil, entender suas necessidades e promover o melhor 
serviço. Isso porque aTIM não possuía a expertise sobre 
esse público. 

O objetivo era mostrar como seria o processo da fusão. 
Foi feita uma análise profunda de branding e foram 
construídos a nova maneira de a empresa se apresen
tar e os novos valores cultuados nos relacionamentos 
com os clientes. Qualquer artigo, do crachá ao púlpito 
para as palestras, passando por anúncios de propaganda, 
teve uma linha definida. A agência trouxe os principais 
atrativos de cada marca e unificou a imagem. "Tínhamos 
que neutralizar as coisas que vêm junto com a fusão, 
como perda de dados, quedas de ligação. O resultado é 
que não perdemos nenhum cliente nessa fase", diz Rui 
Piranda, diretor de criação executivo. 
Para manter a proximidade com os clientes premium, foi 
feita uma análise do que seria luxo moderno. A opera
dora de telefonia passou a ter embalagens proprietárias, 
como sacolas reflexivas. Aliás, um dos conceitos é que a 
companhia é o melhor reflexo de cada empresa-cliente. 
"A Intelig é voz, dado, informação. Ela mimetiza o entor
no. Algumas pessoas têm o poder de criar, de pensar e 
de executar (infinitivo do verbo). Por isso, é sempre um 
presente proprietário", diz Piranda. 



FELICIDADE PARA TODOS OS P Ú B L I C O S 
Há cinco anos, a Giovanni+Draftfcb desenvolve trabalhos para o programa 
de relacionamento Pão de Açúcar Mais, voltado aos clientes da rede de 
supermercados. Como é de responsabilidade dos profissionais da agência, 
até mesmo a mensuração de resultados, o trabalho já foi auditado duas 
vezes para comprovar a assertividade da metodologia e dos números. Logo 
no início, o programa atingia 30% do faturamento da empresa. Em 2010, 
alcançou 50% e o objetivo deste ano é chegar aos 52,7%. "Estamos fazendo 
os clientes concentrarem suas compras cada vez mais numa bandeira.Tudo 
isso com o mesmo apelo de propaganda'O que faz você feliz?'", diz Piranda, 
A marca firmou parcerias com as indústrias para promover mais aproxi
mação com os clientes, além de trazer informações contundentes. A marca 
de chocolates Lindt foi uma das parceiras. O objetivo era mostrar aos 
potenciais consumidores do produto que, nas lojas do Pão de Açúcar havia 
a linha completa do importado; gerar maior relevância para o programa ao 
associá-lo a produtos de alto valor; e consequentemente, aumentar o ticket 
médio do cliente ao adquirir importados. 

Foi levantado um perfil de comportamento dos consumidores."Estudamos 
o modelo de propensão. Se você compra tal coisa, está propenso a com
prar outra coisa. Da maneira como reage na loja, eu sei a que altura do olho 
coloco o material para ser mais ou menos visto", diz Piranda. Para estes 
consumidores, chegou a mala direta que imitava uma barra de chocolate 
Lindt e garantia a experiência sensorial. Com essa ideia, houve a inscrição de 
426 novos clientes no programa. O ticket de médio, de fato, aumentou, e 
alguns clientes solicitaram o recebimento da mensagem de Lindt. 
Para o público interno, foi criada uma sessão de filme. A visita é uma peça 
de teatro gravada para ser transmitida aos colaboradores. Para chamar sua 
atenção, foram colados nas lojas cartazes lambe-lambe. O enredo apresen
tava, profundamente, em linguagem didática e bem-humorada o Programa 
Pão de Açúcar Mais, 

M Ú S I C A EM T O D O LUGAR 
A fabricante de produtos para o cuidado com a pele Nivea adotou em 2009 o conceito de música para suar "A 
marca tem diversos targets - mulheres, homens, adolescentes - e a música permeia todos eles", diz Alexandre 
Ugadin, diretor de mídia. A estratégia do Nivea Music Maps estava em TV aberta, internet, guias, entre outros. Em 

qualquer lugar que estivesse um consumidor, ali estava a marca Nivea rela
cionada à música. Em sites como Apontador e Guia da Semana, o internauta 
acessava as casas noturnas patrocinadas por Nivea no próprio site, em uma 
ação chamada de Music Maps. Os conteúdos de shows que contavam com 
o apoio da marca eram distribuídos em diversas plataformas como publie-
ditoriais em revistas como Rolling Stone. Foi produzido um guia de baladas 
com os melhores points. No canal da MTV, apareciam vinhetas convidando 
os espectadores a entrarem no blog em que a própria emissora produzia o 
conteúdo. No canal de música Sonora, do portal Terra, o internauta ouvia as 
músicas das baladas identificadas em outras plataformas. 
Em 2009, o Nivea Music Maps registrou 15 milhões de usuários únicos im-
pactados e R$ 18 mil em vendas na loja virtual. Foram 98 mil cliques, 77 mil 
acessos ao Music Maps, 52 mil acessos na Rádio Cool Tracks (Sonora) e 16 
mil acessos no blog da MTV. 

Text Box
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