
Rede Giraffas faz parceria com saga vampiresca

Administradora de cartões tenta sair do lugar-comum

Você sabe o que é um personal
expliquêitor? É exatamente o que
parece. Um cara que explica,
no caso, que os cartões da Alelo
são aceitos em mais de 220 mil
restaurantes e supermercados.
A empresa, que administra
cartões-benefício e pré-pagos,
lançou campanha que destaca
nova identidade corporativa
e visa a expansão dos negócios
para os mais diversos segmentos.
O investimento foi de R$ 6
milhões, e toda o plano
estratégico leva a assinatura da
agência Young & Rubicam,
do Grupo Newcomm. Em breve,
a Alelo lança o Moneycard para
três moedas: euro, libra e real.

Planejar para acontecer

GrupoNewcomm aceleranofim deano

Há alguns anos, ouvi numa palestra que headhunters
eram unânimes em apontar que uma das características
comuns a perfis de líderes nos níveis de diretoria à presi-
dência era a perspectiva de visão de futuro. De cinco a
10 anos à frente, no mínimo. Se estamos falando social
e corporativamente de antever, estamos obviamente fa-
lando em planejar para chegarmos lá.

Planejar é usar recursos como capacidade operacio-
nal, produtividade, repertório ético, criatividade, sen-
so de inovação, parceiros, públicos de relação, tempo e
investimentos a partir de seu melhor arranjo ativo e fa-
zê-lo acontecer, com a mistura certa de flexibilidade e
prontidão para avançar vencendo o tempo. E então,
sim, colocar no ar uma boa comunicação: anúncios,
eventos, filmes, mídia on-line, dizendo o que há de
mais bacana em relação à sua empresa e seus produtos.

Isso tudo pede um certo jeito de pensar um tanto com-
plexo, e lidar com a complexidade é também uma das ca-
racterísticas da liderança. Entretanto, o foco neste texto
é como pode ser a nossa atitude durante o planejar. Re-
fletir sobre a partir de quais referenciais lançamos mão

daqueles recursos e os
usamos. Aponto refe-
rências úteis que atuam
conjuntamente e po-
dem ser vistas como e
chamadas de: posturas,
visão e círculos de vali-
dação do planejador.

Visão é o modo como
se vê, no presente e no
futuro, o papel socioeco-
nômico-ambiental da
empresa, seus objeti-
vos, produtos, descar-
tes, produção de valo-

res tanto concretos quanto abstratos, comercializados e
trocados em sociedade. Sua previsão e expectativas de
lucros e política de reinvestimentos. Uma visão inspira-
da foi o que fez, por exemplo, a Natura.

Apenas uma visão bem formulada não é suficiente.
Em igual medida vêm as posturas, compartilhadas no
dia a dia, entre os executivos e colaboradores. Uma pos-
tura empresarial que proporcione à criatividade, inova-
ção e inteligência um fluxo ativo e produtivo. Um teste
de postura? Um ambiente aberto a sugestões e novas
perspectivas é aquele no qual as pessoas se sentem à
vontade e motivadas a propô-las.

E, finalmente, os círculos de validação. São as instân-
cias que podem ser utilizadas para fazer avançar, ou
não, as ideias e planos. Para iniciar, deve-se dizer que o
mais restrito deles é o nosso próprio umbigo. Aquele
que decide e planeja apenas por esse círculo muito parti-
cular se afasta consideravelmente do êxito. Sim, come-
ce por você, contudo amplie suas validações. Incorpore
uma visão contemporânea e coloque como primeiro cír-
culo o meio ambiente e a sustentabilidade. Agora conti-
nue. Há o círculo dos seus pares, diretores, gerentes e
assistentes. Saia da região do tapinha nas costas. Consi-
dere ainda os que têm críticas. Amplie. Os clientes, ex-
clientes e os da concorrência. Outro círculo? Amplie.
Sociedade, bem-estar, mundo. Faça acontecer, faça
bem, faça rápido. E então faça muita propaganda. Por-
que você fez acontecer algo bom e, logicamente, todo
mundo precisa saber o que é e onde encontrar. ■

A nova vodca da vez é a Cîroc, da Diageo, que despeja campanha exclusiva para
público brasileiro. O estilo é modernoso, e tem como princípio a audácia de
ser diferente e ter posicionamento forte. A criação é da agência Wieden+Kennedy.

COMUNICAÇÃO INTERNA
● Amanhã, a Mega Brasil
promove em São Paulo o
seminário A Comunicação Interna
nas Melhores Empresas para
Trabalhar. O evento reunirá
empresas como Itáu, Brasdesco,
Google e Monsanto. Informações
www.megabrasil.com. br

criatividade@brasileconomico.com.br

Divulgação

VAIUMAMORDIDINHAAÍ?

ALELOLANÇAO “PERSONALEXPLIQUÊITOR”

MAIS UMA VODCA EM DOSES CAVALARES

A parceria do Giraffas com
Amanhecer - Parte 1, que encerra
a saga Crepúsculo, não é uma
demonstração de ousadia.
A rede já fez campanhas hilárias
com duas singelas marionetes -
e textos espertíssimos. Mas,
há de se convir que a tacada
é gigantesca. Na estreia,

o Giraffas distribuiu copos 3D junto. Agora, a campanha passa
para as redes sociais e vira concurso que vale pares de ingressos
e kits promocionais. O investimento foi de R$ 3 milhões. O filme
bateu recorde no primeiro fim de semana atraindo público de
quase 2 milhões. As giraffinhas não devem estar nada tristonhas.

MARCIO G.
CASAROTTI
Professor do núcleo de
Planejamento da ESPM-SP

Usar recursos
como capacidade
operacional,
produtividade e
senso de inovação
para então
colocar no ar uma
boa comunicação

Liderado por Roberto Justus, o Grupo Newcomm apertou o passo
nesses últimos meses de 2011. A holding anunciou oficialmente o início
das operações da VML@Y&R, agência focada no mercado digital,
que tem entre os clientes Baccardi, Banco Safra e LG. Já a New Energy,
criada há um mês, estreou com ação robusta: produziu 14 páginas
de um editorial para a Pantene, da P&G, na revista Veja. O anúncio traz
o eterno Elvis Presley (ao lado) e a top Gisele Bündchen.

 Quinta-feira, 24 de novembro, 2011 Brasil Econômico 27

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.




