
Campanha para o jornalMarca Brasil leva Leão de Bronze em Cannes

A campanha “Marca Brasil Esporte é o nosso mundo”, elaborada pela agência
DM9DDB, foi vencedora de um Leão de Bronze no Festival Internacional de
Criatividade de Cannes 2011, na categoria Impresso, com as peças “Garotos”,
“Camiseta” e “Iraque”. “Os textos falam sobre assuntos de diversos esportes
sob uma ótica diferenciada, proprietária e realista”, diz Guilherme Jahara,
diretor de criação da campanha.
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Kraft temmaisumaaçãopromocional

Criatividade e consumo
Temos o excesso de consumo, atrelado a nossa necessi-
dade de ser e pertencer a este mundo. Por outro lado,
apresentamos um consumo mediado, não apenas mate-
rial, mas partilhado, significado e apropriado por crité-
rios específicos de cada cultura e que nos auxilia a viver
nessa sociedade cada vez mais populosa.

Difícil afirmar quando ocorrerá e de que maneira,
mas o consumir caminhará, ainda que lentamente, pa-
ra uma nova era. Atenção, conhecimento, confiança e
economia de tempo serão os bens mais valiosos que as
empresas poderão proporcionar com sucesso.

O modo como se consome sempre esteve em muta-
ção e o tecido conjuntivo de nossa sociedade se trans-
muta muito rapidamente. Nesse cenário em que a eco-
nomia criativa se instala, inicia-se um dos maiores mo-
vimentos do futuro, segundo a revista norte-americana
Time: o consumo coletivo ou colaborativo.

Com a crise econômica que afetou a bolsa de valores
nos EUA surgiram sites e blogs de pessoas, oferecendo
bens que não utilizavam mais, em troca de outros bens
que precisavam. O ato de pensar mais antes de comprar
algo novo passou a ser uma medida importante num ce-
nário de escassez. A queda na economia aliada à disse-

minação da banda larga
e surgimento das redes
sociais revitalizaram a
prática do escambo por
meio de formatos criati-
vos de oferta.

E assim, novos mode-
los de negócios surgem
para atender a essa de-
manda de consumo. É
o caso da empresa Net-
Flix nos EUA, uma pla-
taforma de distribuição
de conteúdo sob de-
manda mediante paga-
mento, que acontece
sem a participação dire-
ta dos operadores de
TV de cabo. Este ano, a

NetFlix ficou em 8º lugar no ranking das 50 Empresas
Mais Inovadoras do Mundo, promovido pela revista
Fast Company. Alguns anos atrás, o ato de conseguir
descontos nas lojas era conhecido como "pechinchar",
agora, chama-se compra coletiva e atrai milhões de
pessoas. O Grupon, maior site de compras coletivas do
mundo, apresentou um faturamento global superior a
US$ 500 milhões.

Outro modelo de negócios para o consumo coletivo
aqui no Brasil é o INIO (I need, I offer). A proposta é pio-
neira e contempla a utilização consciente de serviços. O
cliente que precisa de uma prestação de serviço, mas
não dispõe de recursos financeiros para contratá-lo, po-
de apresentar sua necessidade juntamente com o que
tem a oferecer em troca. A ideia é estimular o consumo
consciente, abrindo mão daquilo que não é mais essen-
cial para as pessoas, mesmo que temporariamente, em
troca de bens ou serviços que são fundamentais.

Novas formas de consumir criam uma nova cultura,
mais criativa, próxima à troca e compartilhamento cola-
borativo, revitalizando o espírito do nosso tempo de vi-
ver cada vez mais em rede. ■

TECNISALANÇAPRIMEIRACAMPANHAINSTITUCIONAL

MARCADO
● Acontecerá entre os dias 18
e 20 de julho, no Pavilhão da
Bienal, em São Paulo, a Expo Y.
O evento ligado a tecnologia
e novas mídias, traz também
oportunidade de negócios
e networking e é patrocinado
pela Telefônica e pela Vivo.

criatividade@brasileconomico.com.br

Cotidiano é aposta da agência Taterka

A partir do conceito "A gente sabe que o metro quadrado mais
valorizado da cidade é o seu", a agência Taterka Comunicações criou
a primeira campanha institucional para a Tecnisa Construtora e
Incorporadora. A comunicação é composta por filmes de 60", 30" e 5",
que serão veiculados nacionalmente em TV aberta e fechada.
A campanha também terá ações on-line, além de anúncios para
jornais e revistas. Os vídeos trazem imagens do cotidiano
e foram construídos a partir de uma pesquisa de mercado, visita
a empreendimentos da Tecnisa e também de concorrentes.

MARTHA TERENZZO
Professora de inovação
e comportamento do
consumidor da ESPM

Com a marca Trident, a Kraft Foods lança a promoção"Rock in Rir",
campanha criada pela agência JWT que promete distribuir mais de
1,2 mil ingressos para o Rock in Rio 2011. Entre esses, três viagens
com tudo pago e uma experiência surpresa no local do evento, fazem
parte da ação. A marca, patrocinadora oficial do festival de música,
quer reforçar seu posicionamento "Vamos rir mais" com um novo
ícone na campanha: o fã do riso.

Novas formas de
consumir criam
uma nova cultura,
mais criativa,
próxima à troca e
compartilhamento
colaborativo,
revitalizando
o espírito do
nosso tempo de
viver em rede
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