
Rede Elemidia
promove concurso de
vídeos de 10 segundos

Baixe o aplicativo gratuitamen-
te, selecione o gênero em uma
tela inicial, agite o smartphone
caso queira mudar o sabor do
bombom que irá aparecer na te-
la, para abri-lo deslize os dedos
pelo visor do aparelho e leia sua
previsão amorosa. O aplicativo
criado pela agência interativa
W3haus para o chocolate Sonho
de Valsa, da Kraft Foods, chama-
do "Oráculo Sonho de Valsa",
foi desenvolvido para atender o
interesse dos consumidores bra-
sileiros por tecnologia.

A intenção das empresas em
investir em ações direcionadas
à mídias móveis vem aumen-
tando. Em 2010, 62% das agên-
cias brasileiras que participaram
de uma pesquisa da Mobile Mar-
keting Association da América
Latina (MMA Latam) em parce-
ria com a Nielsen, empresa de in-
formação e pesquisa, informa-
ram que montaram campanhas
para esses veículos, enquanto a
média foi de 59%. Além do Bra-
sil, a análise foi feita também na
Argentina e no México com
amostras das 100 principais
agências de cada país

Este ano a parcela de agên-
cias que deverão criar campa-
nhas para esses meios deverá
ter acréscimo de 25 pontos per-
centuais no Brasil, de acordo

com o estudo. A média dos três
países para essa intenção é de
89%, aumento de 26 pontos per-
centuais em comparação ao ano
passado. Embora o índice apon-
te alta, o investimento ainda é
considerado baixo. "Em geral,
apenas 1% do orçamento de to-
do o mercado é direcionado às
mídias móveis. No Brasil este vo-
lume chega a 4%, mas ainda é
muito pouco frente a outros
meios", diz Jesper Rhode, presi-
dente da MMA Latam.

Tal situação acontece não pelo
fato de ainda existir pouca utiliza-
ção de smartphones e tablets,
mas por questão métrica, acredi-
ta Rhode. "Para aumentar o dire-

cionamento de publicidade em
mídias móveis, as agências preci-
sam medir o desempenho das
campanhas para conhecer e com-
provar o grau de resultado do in-
vestimento", afirma.

Os jogos móveis foram o tipo
de conteúdo mais escolhido en-
tre as agências como material
de divulgação. No entanto, Au-
gusto Bernardo, diretor de tec-
nologia da High Design, desen-
volvedora de soluções de aplica-
tivos e serviços que utilizam tec-
nologia móvel, alerta sobre as
vantagens e desvantagens da op-
ção. "Um jogo retém o usuário
por no máximo 30 dias, já os
aplicativos de referência que

dão dicas, receitas e notícias,
por exemplo, detêm a atenção
do usuário por 90 dias em mé-
dia. Jogo é uma tendência, mas
deve-se complementá-lo com
outras funcionalidades para au-
mentar a retenção", diz.

Este ano, Brasil, Argentina e
México, responsáveis por 70% do
mercado da América Latina, de-
vem direcionar seus esforços para
smatphones e tablets prioritaria-
mente. "O iPhone da Apple foi ci-
tado por 50% dos entrevistados, o
Android do Google por 30%, o Bla-
ckberry da RIM por 27% e os ta-
blets, em geral, por 14%", afirma
Thiago Moreira, diretor de teleco-
municações da Nielsen Brasil. ■

Mídiasmóveis atraem,
mas falta investimento

51%
das agências apontam os jogos
por celulares inteligentes como
objetos principais de campanha.

62%
das agências brasileiras
montaram campanhas para
dispositivos móveis no ano
passado, número deve
alcançar 85% este ano.

CONCURSO

Que história você contaria em dez
segundos? Em duas semanas,
pelo menos 100 respostas a essa
pergunta se candidataram no
1º Festival de Grandes Histórias
em 10 Segs, da Rede Elemidia,
operadora de mídia digital.
Atualmente, mais de 14 milhões
de pessoas por semana têm
acesso às informações
transmitidas pela Rede e a ideia
do concurso foi justamente
aproveitar a oportunidade para
disseminar a marca. "Queremos
que com o Festival seja possível
levar a Elemidia para um público
que ainda não temos muito
contato", diz Marcel Leal, diretor
de criação e marketing da
Rede Elemidia. O concurso
idealizado e criado pela Update
or Die, comunidade virtual
compartilhada entre profissionais
e amadores com obsessão
pelo novo, é voltado ao público
criativo, universitários e
designers, sem deixar de atingir
a própria audiência da Rede, na
grande maioria profissionais que
frequentam prédios comerciais.
"Queremos nos aproximar e
entender como nossa audiência
enxerga a Elemidia", afirma Leal.
Os vídeos começam a ser
divulgados em julho nos
monitores da rede e a premiação
deve ocorrer no fim de agosto.

MARIANA CELLE 
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Presidente do Grupo ABC
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CRIATIVIDADE

Cresce interesse de agências e empresas
em direcionar campanhas para o meio,
mas investimentos ainda são tímidos

“Aexpansão
mundialvai serpor
empresasdigitais”
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O vídeo da Nike, marca de artigos esportivos , foi o vencedor da principal categoria, o
Grand Prix, do Festival de Criatividade de Cannes deste ano. A peça intitulada “Write
the Future” (“Escreva o Futuro”, em português) foi criada pela agência holandesa
Wieden+Kennedy Amsterdam. Divulgado durante a Copa do Mundol de 2010 o curta
traz personalidades do esporte em situações decisivas durante partidas. Bem ao estilo
trágico e cômico, procura demonstrar a mente do atleta nesses momentos.

Entre sorrisos, apertos de mão
e cumprimentos à distância,
a passagem de Nizan Guanaes
pelo Primeiro Fórum BID da Base
da Pirâmide na América Latina
e Caribe foi digna de um popstar.
Em sua exposição, abordou
o crescimento do mercado
de consumo latinoamericano.
Na contramão dos investimentos
do Grupo ABC, não deixou
de criticar o comportamento
"arrogante" do brasileiro frente
aos vizinhos latinoamericanos. "A
prosperidade está transformando
o Brasil em um país insular,"

O Grupo ABC investe na
América Latina?
Não. Meu foco é no Brasil e não
posso sair atirando para tudo
quanto é lado. Meus clientes têm
todo o interesse pela região.
O Banco Itaú é um deles, O banco
se posiciona como um 'Global
Latin American Bank'. Eu acredito
que nós temos de ter essa visão
mais focada para trabalhar.

Qual será seu caminho para
avançar fora do país?
A nossa expansão pelo mundo
vai ser por empresas e mídias

digitais. Não temos condição
de atacar simultaneamente em
todos os mercados possíveis.

Vocês pretendem se
interiorizar pelo Brasil?
Aí é um trabalho diferente e eu
cobromuito meu pessoal por
esta expansão específica que
queremos. Enquanto nomundo
vamos nos expandir na área digital,
no Brasil vamos crescer com os
mercadosmenores e tradicionais.
Bárbara Ladeia
Confira a entrevista completa
no Brasil Econômico On-line

Inovação do consumo
Parece haver algo de novo na estrutura de consumo bra-
sileira em função de uma das maiores mobilizações so-
ciais ocorridas na sua história econômica, fenômeno
que construído ao longo das últimas duas décadas.

A estabilidade econômica observada no Brasil desde
1990 com a queda da inflação, o surgimento do salário
mínimo acima do crescimento do PIB, o aprimoramen-
to dos programas sociais e a elevação dos índices de es-
colaridade, são indicadores que representam a ocorrên-
cia de uma ampla reformatação socioeconômica que re-
sulta na ascensão das classes C, D e E.

De acordo com a Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), a classe média vem
crescendo rapidamente e pode dobrar nos próximos 20
anos. Atualmente 1,8 bilhão de pessoas compõem a clas-
se C no mundo, a estimativa para 2020 é de 3,2 bilhões
e, em 2030, de 4,3 bilhões.

Uma característica marcante da classe C é o consumo
de praticamente um terço de sua renda em bens que
não são nem comida e nem moradia. Entre os produtos
desejados por esses consumidores no Brasil estão: celu-
lar, internet, previdência privada, educação, lazer.

Fernando Lobo, gestor pedagógico da rede Welf, que
dispõe cursos de pós-
graduação a distância,
voltados para gestão
em esporte, a rede vem
notando aumento signi-
ficativo na quantidade
de alunos desde a aber-
tura em 2009, sendo
que do primeiro semes-
tre de 2010 para o se-
gundo semestre mais
que dobrou o número
de alunos. Fernando Lo-
bo credita a elevação
da procura a melhoria
das condições socioeco-
nômicas do País, ao au-
mento de formandos
impulsionados pelos

programas de bolsas de estudo do governo para a gra-
duação - e a crescente demanda por profissionais espe-
cializados no atendimento a grupos de terceira idade,
obesos, diabéticos, entre outros. Os cursos possuem
preços na faixa de R$ 99,00 mensais.

Conforme P. J. Williamson e M. Zeng, em artigo de
março de 2009 publicado na Harvard Business Review,
inovação é associada com o desenvolvimento de novos
produtos e serviços com a adição de mais funcionalida-
des e recursos para os serviços existentes; em ambos os
casos, as empresas esperam que os clientes paguem
mais por essa mudança. Inovação com um produto no-
vo com baixo custo não é convencional nem para o mer-
cado nem para as companhias, mas é o que atende a es-
ses novos consumidores.

Assim, a conjuntura econômico-social deve ser um
dos principais fatores de estímulo ao processo de inova-
ção das companhias que tenham por objetivo liderar as
abordagens comerciais de prospecção e fidelização des-
ses novos consumidores - classes C, D e E, um público
que não compra qualquer coisa, e sim aquele bem que
atende à sua necessidade e com o qual se identifica. ■

Fotos: divulgação

criatividade@brasileconomico.com.br

MARCADO
● De 5 a 8 de julho acontece no
Expo Center Norte, em São Paulo,
a Promo Brindice 2011. Os brindes
ecológicos e inusitados são os
destaques desta edição que
deve receber 10 mil visitantes.
Mais informações pelo site
www.promobrindice.com.br

Novidade
TiagoRibeiro, o“Tito”, lançaempresademarketing

De acordo com
a OCDE, a classe
média vem
crescendo
rapidamente e
pode dobrar nos
próximos 20 anos.
Atualmente, 1,8
bilhão de pessoas
compõem a
classe C no mundo

NEUSA SOUZA
Professora no Centro de
Inovação e Criatividade (CIC)
da ESPM

@agencybrazil
O objetivo da nova empresa é auxiliar as agências de publicidade
na construção de estratégias para campanhas publicitárias
e na concepção de suas imagens no mercado publicitário brasileiro.

O GRANDE VENCEDOR DE CANNES 2011
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