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Marili Ribeiro
ENVIADA ESPECIAL A CANNES

“Quando acorda, você se toca,
toca o companheiro ao seu lado
ou pega o seu celular?”, provoca
Simon Bond, diretor de marke-
ting global da rede de agências
BBDO, em uma das palestras do
festival de Cannes. Boa parte do
plateia presente no auditório
Debussy, no Palais des Festi-
vals, levantou a mão para a alter-
nativa celular. Entre eles, esta-
va a publicitária Fernanda Flan-
dioli, sócia e vice-presidente da
Rede106, agência do Grupo
ABC.

Disposta a ocupar um lugar
de destaque no universo da pro-
paganda, mundialmente domi-
nado pelo sexo masculino, Fer-
nanda encarou 35 palestras pa-
ra depurar seus conhecimen-
tos. Quando voltar ao Brasil,
pretende preparar apresenta-
ção para o grupo ao qual perten-
ce e tentar aplicar o que apren-
deu no cotidiano da agência.

Embora a participação das
mulheres seja crescente em
áreas relevantes, como a de pla-
nejamento, onde Fernanda
construiu sua carreira, elas ain-
da são minoria no que sempre
foi a essência dessa atividade: a
criação.

Neste ano, o conglomerado
de serviços de marketing Inter-
public fez uma provocação em
Cannes e promoveu um debate
com quatro das raras executi-

vas do setor: Martha Stewart,
fundadora da Living Omnime-
dia; Carol Lam, vice-presidente
da McCann Erickson na China;
Kimberly Kadlec, vice-presiden-
te global da Johnson & John-
son; e Gail Heimann, vice-presi-
dente da empresa de relações
públicas Weber Shandwick. No
debate, apesar do discurso, o
que salta aos olhos é a constata-
ção de que as mulheres ocupam
apenas 3% dos cargos ligados à
área de criação nas agências.
Um legítimo clube do bolinha.

“No Brasil, quando a criação
se envolve com uma campanha,
não há limite de horário. Essa
prática complica a atuação das
mulheres com filhos”, pondera
Patrícia Marinho, vice-presi-
dente de atendimento da Gio-
vanni Draft+FCB, que assistiu
ao debate.

Lição de casa. Assim como
Fernanda, Patrícia enfrenta
uma maratona de seminários
em Cannes há seis anos. Nessa
última edição, assistiu a 44 dos
57 programados. Se tivesse de
peneirar o que ouviu, diz que es-
colheria a discussão do resgate
da inspiração.

O assunto foi levantado por
Sir Ken Robinson (especialista
em educação, criatividade e ino-
vação), que foi aplaudido de pé
pelo auditório, feito que nem o
palestrante mais comentado do
evento, o ator Robert Redford,
não conseguiu.

“Há tempos Cannes não se
preocupava tanto em oferecer
reflexões sobre as mudanças
sem precedentes vividas pela
população mundial, que está
convivendo com o avanço acele-
rado das tecnologias digitais e
suas profundas transforma-
ções culturais”, diz Patricia. “A

cultura, como explicou Robin-
son, é a expressão da criativida-
de. E, apesar de todos os gad-
gets eletrônicos, nós ainda car-
regamos referências culturais
do século XIX. Entre elas, os de-
veres das mulheres criarem fa-
mília e não disputarem espaço
no mercado de trabalho.”

MÍDIA&MKT

Jon Swartz
USA TODAY

Dennis Crowley é a mais recente
celebridade do mundo da tecno-
logia. Ele estava no tapete verme-
lho na Gracie Mansion, a reputa-
da casa do prefeito de Nova
York,Michael Bloomberg, duran-
te uma cerimônia de premiação
neste mês. Minutos antes do
ator hollywoodiano Matt Da-
mon passar diante dos paparaz-
zi, Crowley e seu sócio fundador
da Foursquare, Naveen Selvadu-
rai, posaram para as câmeras.
Eles receberam um prêmio de no-
vas mídias. “É só mais um even-
to”, disse Crowley.

Há dois anos, ele e Naveen cria-
ram um serviço de localização de
usuários (LBS). O sistema permi-
te que os internautas ganhem dis-
tintivos virtuais e outros prê-
mios quando fazem “check-in”
indicando, por meio de um
smartphone, o lugar que estão vi-
sitando.

Quanto maior o número de lu-
gares visitados, mais alta é a posi-
ção alcançada no ranking de clas-
sificação entre amigos. O “check-
in” frequente num local pode

transformar o usuário em “pre-
feito”. Isso pode soar como a per-
sonificação do egocentrismo –
mas os nerds acolheram a ideia
com entusiasmo.

Embora ainda opere no verme-
lho, o site Foursquare já levan-
tou US$ 20 milhões em financia-
mento, sendo que o mais recente
cheque foi de mais de US$ 100
milhões, segundo analistas.

Com outras empresas de mí-
dia social se candidatando a
IPOs, como Groupon e Face-
book, as empresas de serviços de
localização são a próxima fron-
teira das fusões e ofertas públi-
cas, diz Ray Wang, analista e
CEO da Constelattion Research.

O uso do “check-in” triplicou
no ano passado nos Estados Uni-
dos, segundo a empresa de pes-
quisa de mercado SNL Kagan.
Muitos dos usuários são jovens:
44% têm entre 18 e 29 anos. Ape-
nas 22% são mulheres. Seis em
cada dez usuários de internet co-
nhecem o serviço e mais da meta-
de o utiliza, de acordo com uma
pesquisa da Microsoft feita em
dezembro e conduzida pela
Cross-Tab Marketing Services
na América do Norte, Alemanha,

Japão e Grã-Bretanha.
O Foursquare não está sozi-

nho nesse negócio. Um de seus
concorrentes é o Facebook Pla-
ces. Mas o produto de Crowley
tem uma vantagem: a facilidade
de uso e sua condição de pionei-
ro num mercado que está flores-
cendo, diz Wang. (O Facebook
não diz quantos dos seus 700 mi-
lhões de membros utilizam o Fa-
cebook Places e também não
quis comentar esta matéria).

A trajetória de crescimento do
Foursquare alimentou planos de
contratação e expansão. O site
deve chegar a 60 empregados –
tinha apenas uma dúzia no ano
passado – e pretende adicionar
entre 50 e 200 mais, em Nova
York, onde fica a sede, e em São
Francisco, na Califórnia.

“As pessoas achavam que o Fa-
cebook Places seria o nosso fim,
mas estamos observando um nú-
mero cada vez maior de usuá-
rios”, diz Crowley.

O serviço tem fãs devotados.
Ryan Gerding, 38 anos, de Kan-
sas City, é “prefeito” de 10 luga-
res e já fez “chek-in” 938 vezes.

“Agora estou tentando uma pre-
feitura da minha mercearia lo-
cal”, diz.

O sucesso também trouxe de-
safios. À medida que cresce, o ser-
viço tem que lutar para se tornar
lucrativo, navegar em meio a
preocupações com segurança e
superar as investidas de detrato-
res que consideram os serviços
de “check-in” aplicativos frívo-
los e autopromocionais.

Mesa da cozinha. Desde o seu
início, quando foi concebido em
torno da mesa da cozinha no
apartamento de Crowley em No-
va York, o Fousquare tem sido
objeto de fascínio e desprezo.

Crowley reconhece que o
Foursquare foi desenhado por
seus amigos, muitos deles com
menos de 40 anos. Mas os usuá-
rios mais velhos estão vendo o
benefício do “check-in” em luga-
res que vão desde casas de boli-
che até lojas, como ganhar prê-
mios digitais.

Ao todo, o Foursquare traba-
lha com 400 mil lojas. O Luke’s
Lobster, em Nova York, adotou
o site logo no início. Desde janei-
ro de 2010 tem usado o serviço
para dividir sua clientela por gê-
nero, grupo etário e tempo de
“check-in”. Sabendo quando os
clientes o visitam, o restaurante
oferece promoções quando as
atividades estão mais lentas.

“No momento, é uma maneira
excelente de saber quem são os
nossos clientes”, diz o proprietá-
rio do restaurante, Luke Holden.
A próxima etapa, diz ele, é quanti-
ficar o que os clientes pedem e o
impacto sobre os negócios. O res-
taurante já recebeu 6.163 “check-
ins” de 4.171 pessoas.

Mas algumas lojas gostariam

de ver mais movimento. “É uma
combinação de pessoas que des-
conhecem o serviço e outras
preocupadas com a privacida-
de”, diz Donna Ricci, proprietá-
ria da Cockwork Couture, uma
loja de roupas na Califórnia que
adotou o Foursquare durante
um ano.

Crowley e seus funcionários
esperam tornar o serviço mais
atrativo para comerciantes e con-
sumidores. Entre seus projetos
está um programa que permite
aos usuários sair em busca de lo-
cais usando palavras-chave, co-
mo “tênis” ou “comida sem glú-

ten”.
O grupo está trabalhando tam-

bém para que o “check-in” seja
mais rápido e para tornar o soft-
ware mais fácil para desenvolve-
dores terceirizados.

Em meio a tudo isso, o lucro
não é a prioridade do Foursqua-
re – pelo menos agora, diz
Crowley. Ele está concentrado
em manter e ampliar a empresa.
“Vamos criar ótimos produtos e
o resto vai se desenvolver sozi-
nho”, diz. “O Twitter fez isso.
Criou grandes produtos e os
usuários o seguiram.”/TRADUÇÃO

DE TEREZINHA MARTINHO

Mulheres ainda são raridade na criação
Embora a participação feminina esteja crescendo em áreas da publicidade como, por exemplo, o planejamento, elas ainda são minoria na criação.
Segundo dados revelados em debate da Interpublic, elas ocupam apenas 3% dos cargos ligados à área que sempre foi a essência dessa atividade
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} Fernanda Romano foi a
única mulher do júri de
Titanium em Cannes

Os consumidores vão à TV
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Quando foi escolhida para compor a mesa,
era diretora de criação da Euro RSCG em
Londres. Ela acaba de voltar de um sabático
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● Apesar da popularidade entre
os consumidores, os serviços de
“check in” são pouco usados por
lojistas, segundo pesquisa do
MerchantCircle. Quase um terço
dos cinco mil donos de lojas ame-
ricanos entrevistados disse des-
conhecer esses serviços.

SORAYA URSINE/AE

No início do ano, a PepsiCo, fa-
bricante da marca de batati-
nhas Ruffles, trouxe ao Brasil a
campanha que já havia se prova-
do um sucesso em outros mer-
cados. A ideia era convocar os
consumidores a inventar novos

sabores para o produto. Pois
chegou a hora de conhecer os
ganhadores.

A nova propaganda da marca
coloca os três finalistas – o pau-
lista Helder Lanzoni, o para-
naense Eduardo Cavassin e a po-

tiguar Lilian Firmino – em apu-
ros. No improviso, cada um te-
ve que defender sua criação. Os
sabores criados são Strogo-
nuffles, HoneyMoonstard e Ya-
kissobaaa!.

O esforço se justifica: até ago-
ra, cada um já garantiu R$20
mil em barras de ouro e, além
de estrelar a campanha na TV,

vão estampar as embalagens da
batatinha. Mas o vencedor ain-
da receberá outros R$30 mil em
barras de ouro e o prêmio de 1%
sobre o faturamento líquido ge-
rado pelo novo produto duran-
te, pelo menos, seis meses. De-
pendendo do resultado em ven-
das, o sabor pode se tornar per-
manente.Promoção. Consumidores apresentam suas criações na TV

CLAUDIO VERSIANI/AE

Celebridade. Crowley: no tapete vermelho com Matt Damon

O novo POP
star da internet
O sucesso e os desafios de Dennis Crowley,
o criador do site de localização Foursquare

Ainda falta
convencer os
empresários

Exceção

Maratona. Executivas de grandes agências, Fernanda (E) e Patrícia assistiram a dezenas de palestras em Cannes

Depois de Londres

● Sem precedentes

LUCAS JACKSON/REUTERS

PATRICIA MARINHO
GIOVANNI DRAFT+FCB
“Há tempos Cannes
não se preocupava tanto
em oferecer reflexões

sobre as mudanças
vividas pela população,
que está convivendo com
o avanço acelerado das
tecnologias

Text Box
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