
29 ago 2011

26 comunicação

Campanhas

Pequeno notável
Ícone mundial da Fiat, Cinquecento se compara a Dustin Hoffman 

Por Beatriz Lorente  blorente@grupomm.com.br

Gascoigne Partners chega ao Brasil
Recrutadora de talentos em publicidade aposta no desenvolvimento deste nicho no País

Mesmo pequeno, o Cinquecento, da 
Fiat, quer se fazer notar. Com o slo-

gan “É um carrão. Você que ainda não ti-
nha percebido”, o modelo ganha a maior 
campanha no mercado brasileiro, des-
de seu lançamento, em 2009. A grande 
estrela da ação é o comercial “Casting”, 
protagonizado pelos atores Dustin Hoff-
man e Ricardo Macchi. Para passar a ideia 
de que não é preciso ser grande para ser 
um “carrão”, o filme compara as estaturas 
do norte-americano, que mede 1,68m, e 
do brasileiro, com seu 1,90m. Conclusão 
óbvia: tamanho não é documento, muito 
menos passaporte para o sucesso. Apesar 
de seu porte físico, Macchi é o que pode 
se chamar de ator de um personagem 
só. Foi protagonista de apenas uma no-
vela, a global “Explode Coração”, há dez 
anos, quando ficou conhecido como ci-
gano Igor.

Já o pequeno Hoffman é um dos princi-
pais nomes do cinema mundial, já atuou 
em 68 filmes e é ganhador de duas esta-
tuetas do Oscar pelos filmes “A Primeira 
Noite de um Homem” e “Todos os Ho-
mens do Presidente”. A participação de 
Hoffman no comercial brasileiro foi grava-
da em Los Angeles e dirigida por Fernan-

Se uma grande cidade tem 200 empresas 
atuantes em um mesmo nicho e outra 

conta com apenas uma, dá para dizer que 
existe uma grande oportunidade nesta se-
gunda. Apostando nessa premissa, a Gas-
coigne Partners chega ao Brasil para dispu-
tar o mercado de recrutamento de talentos 
de comunicação, criatividade e publicida-
de. “Com a nossa vinda, São Paulo passa a 
ter duas empresas especializadas, que so-
mos nós e a Talent Business. Para compa-
rar, Londres tem 200”, afirma Jo Gascoigne, 
CEO da empresa fundada em 2008 na Es-
panha e que atende globalmente clientes 
como Ogilvy, Grey, EuroRSCG, Publicis e 
Deutsche Telekom.

O executivo atuou anteriormente na 
Aquent, outra empresa de recrutamento 
atuante em 18 países e especializada nos 
mercados de marketing e design. De olho 
nas oportunidades nas áreas de publicida-
de, branding, comunicação e agências di-
gitais, ele decidiu abrir a empresa inicial-
mente em Barcelona e Madri. Mas com a 
chegada a São Paulo, já completa sete es-
critórios. Os outros estão em Bogotá, Cida-
de do México, Londres e Nova York.

À frente da operação paulistana estará 
o alemão Joachim Jacques, que trabalhava 
na empresa de recrutamento Janou Pakter 

com sua simpatia. Ele dava pulos ao la-
do do Ricardo Macchi para ficar próximo 
do tamanho do brasileiro. E, além disso, 
sugeriu cortes para a edição”, conta Reis.

Repercussão online
Segundo Raphael Vasconcellos, vice-

-presidente executivo de criação da Agên-
ciaClick Isobar, a campanha integra as mí-
dias online e off-line desde seu nascimen-
to, com um conceito pensado para pro-
vocar repercussão nas redes sociais. “O 
filme para a TV, que terá uma versão es-
pecial para internet, também foi pensado 
para estimular o consumidor nos meios 
digitais, mostrando o carro da mesma for-
ma no site e na mídia impressa”, salienta.

Apesar de não revelar números, João 
Ciaco, diretor de publicidade e marketing 
de relacionamento da Fiat, afirma que o 
investimento nesta campanha ultrapas-
sa o montante da ação de lançamento, 
há dois anos. “Naquela ocasião, nosso 
objetivo era mostrar o produto como um 
ícone de inovação, valores e contempo-
raneidade da Fiat. Agora estamos apos-
tando em todas as qualidades do veícu-
lo que o fazem um automóvel de primei-
ra linha”, frisa.

A Fiat também está trabalhando simul-
taneamente no lançamento do modelo 
nos Estados Unidos. O Cinquecento mar-
ca a volta da montadora ao mercado nor-
te-americano, possibilitado por meio da 
compra da fábrica da Chrysler no México. 
O evento para lançar o carro no mercado 
latino-americano aconteceu na semana 
passada, em Miami, e foi transmitido ao 
vivo pelo canal da marca no Facebook. De 
acordo com Ciaco, as campanhas para os 
países da América Latina serão divulga-
das nos próximos meses. 

do Meirelles e Renato Rossi, da O2 Filmes. 
A campanha tem criação da Agência 

Fiat, formada por profissionais da Leo 
Burnett Tailor Made e da AgênciaClick 
Isobar. Além de brincar com a estatura 
dos atores, a ação pretende apresentar as 
novidades do modelo e a sua democra-
tização por meio das diferentes versões 
e preços. O esforço de mídia contempla 
TV, cinema, rádio e internet, privilegian-

do a interatividade pelo hotsite da marca, 
o Facebook e o Twitter.

De acordo com Marcelo Reis, vice-pre-
sidente de criação da Leo Burnett Tailor 
Made, a escolha de um ator internacio-
nal partiu do princípio de que o Cinque-
cento é o carro global da Fiat – o modelo 
tem mais de 700 mil unidades vendidas 
em todo mundo. “O Dustin Hoffman sur-
preendeu a equipe durante as filmagens 

Consultorias

antes de vir para o Brasil há alguns anos. 
Por aqui, passou a atuar como free lancer 
em projetos de design.

A missão de se estabelecer no Brasil traz 
consigo alguns desafios para a Gascoigne 
Partners. O primeiro é justamente con-
vencer as agências brasileiras de que elas 
precisam de um serviço de recrutamento 
ao invés das boas e velhas indicações di-
retas. Não à toa, uma das expressões em 
português que Gascoigne já aprendeu foi 
“panelinha”. “Panelinhas existem em todos 
os países, mas elas não serão suficientes no 
futuro no Brasil. Primeiro porque não são 
um benchmark de melhores pessoas, mas 

sim de pessoas que você conhece”, afirma. 
“Londres é um exemplo de um mercado 
mais maduro, que tem 18 milhões de habi-
tantes e 200 consultorias. Acreditamos que 
São Paulo caminha para se tornar madura 
a este ponto”, acrescenta. 

Alguns nichos específicos, segundo ele, 
parecem mais propensos a aceitar o tipo de 
trabalho da consultoria. “Queremos pro-
fissionalizar o processo de seleção no se-
tor digital e colocar as pessoas certas nas 
empresas certas e pelas razões corretas”, 
aposta. Outra frente são empresas novas 
que estão chegando ao mercado paulis-
ta e que têm uma visão diferente em rela-

ção ao recrutamento. A Wieden+Kennedy 
seria uma delas. Outras que planejam vir 
ao Brasil, como Mother e Naked, também 
apostariam em uma consultoria.

Mas o filão no qual Gascoigne parece 
apostar mais é o que deverá ser aberto a 
médio prazo em todas as agências que 
atuam  no mercado. “Todos os CEOs com 
quem falei no mercado digital, por exem-
plo, estão prevendo crescimento de 10%, 
ou até o dobro disso. Como as agências irão 
encontrar pessoas suficientes para ajudar 
no crescimento dessas empresas?”, anali-
sa. Ele acredita que os próximos anos tra-
rão uma “guerra de talentos” e a consulto-
ria poderá dar uma vantagem estratégica 
a seus clientes.

Da boca para fora, a história parece bo-
nita e bem contada. O duro será convencer 
o mercado. Seis meses antes de lançar o es-
critório, Gascoigne viajou para São Paulo 
a fim de conhecer executivos de agências 
e profissionais do mercado. Aliado a con-
versas, ele aposta em um plano mais forte 
de relações públicas nos próximos meses.

Se vai dar certo ou não, só o tempo di-
rá. A aposta de Gascoigne é repetir o que 
fez no país de origem da empresa. “Tive os 
mesmos desafios na Espanha há dez anos 
(quando atuava em sua empresa anterior) 
e construímos um grande negócio por lá”, 
diz. “A rotação em agências digitais já está 
chegando a 25% e isso torna o setor pou-
co lucrativo, porque uma substituição cus-
ta de duas a três vezes mais o salário para 
aquele cargo. As empresas precisam con-
tratar de maneira mais profissional e reter 
os talentos”, conclama. 

Felipe turlão

Tamanho não é documento: Macchi tem 1,90m e uma novela; Hoffman, 1,68m, 68 filmes e dois Oscars

Gascoigne quer convencer agências brasileiras a adotarem serviço de recrutamento
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1474, p. 26, 29 ago. 2011.
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