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O time de brasileiros que vai
compor o júri do Cannes Lions
Festival de Criatividade já está

formado. Os 11 jurados soube-
ram da escolha no domingo, por
meio de reportagem do Estado,
e agora vão começar a se prepa-
rar para julgar as melhores pe-
ças publicitárias do mundo.

Neste ano, o Brasil terá um re-
presentante em uma das catego-
rias mais importantes, a Tita-
nium & Integrated Lions, que
julga os projetos mais inovado-
res e com integração entre as mí-
dias. O escolhido foi Mario D’An-
drea, sócio e diretor executivo
de criação da Fischer & Friends,
que já foi jurado de Cannes em
2006, na categoria Rádio. A cate-
goria que representará neste
ano só tem dez jurados – nas de-
mais, o quadro varia entre 18 e 21
jurados.

No vencedor, D’Andrea quer
ver inovação. “Vou usar um ‘sur-

presômetro’ para identificar
uma ideia que, mesmo com mais
de 25 anos de carreira em publici-
dade, consiga me surpreender”,
disse. Ele também quer avaliar
se a ideia “casa” com o produto e

a capacidade de inovar com mar-
cas mais conservadoras. “Algu-
mas marcas têm amarras de po-
sicionamento de mercado. O
mérito de inovar com elas é
maior”, avaliou.

Nessa categoria, o Brasil ain-
da não é um devorador de prê-
mios. “Uma fatia muito grande
do bolo publicitário vai para os
meios de comunicação em mas-
sa, principalmente a televisão”,
disse D’Andrea.

A missão de ser jurado na cate-
goria em que o Brasil mais rece-
be leões em Cannes, a que reúne
peças veiculadas em jornais e re-
vistas, ficou para o vice-presi-
dente de criação da Lew Lara TB-
WA, Manir Fadel. Para ele, uma
boa peça publicitária em mídia
impressa tem de ter um grande
impacto visual, ser bonita, dire-
ta e inteligente.

Fadel vê espaço para interati-
vidade na mídia impressa, prin-
cipalmente se ela buscar o enga-
jamento do leitor. Já há anún-
cios, por exemplo, que vêm com
uma espécie de código de barras
que pode ser lido por smartpho-
nes e remete o leitor a novos con-
teúdos.

Já o diretor de criação da agên-
cia Ogilvy, Anselmo Ramos, que
será jurado na categoria Promo
& Activation, quer ser surpreen-
dido com anúncios que tragam
“novas maneiras de interagir
com o consumidor”. Ele avaliará
peças como produtos em amos-
tras, eventos e veículos promo-
cionais. “Vou observar a perti-
nência das peças em relação à
marca, os resultados alcançados
e se a ideia em si é inovadora.”

A lista de brasileiros que parti-
ciparão do júri de Cannes tem
ainda Carlos Domingos (Direct
Lions); Flávio de Castro (PR
Lions); Guga Ketzer (Filmes);
Gustavo Gaion (Media Lions);
Luciana Haguiara (Cyber
Lions); Renata Melman (De-
sign); Roberto Fernandez (Rá-
dio); e Wilson Mateos (Out-
door). O Estado é o representan-
te oficial do Festival de Publici-
dade de Cannes no Brasil. /

MARINA GAZZONI

Estadão PME

Brasileiros querem ‘surpresas’ em Cannes

Pequena indústria aproveita
crise para ganhar espaço em SP

DIVULGAÇÃO

Internet móvel deve crescer 78% ao ano
Estudo prevê que, em 2016, volume de dados trafegados na rede no mundo chegará a 130 exabytes, o equivalente a 33 bilhões de DVDs

LUKE MACGREGOR/REUTERS-20/7/2009

JF DIORIO/AE

Caderno:
Uma vez por mês no Estadão

Na rádio Estadão ESPN:
2ª, 4ª e 6ª, sempre às 7h23

Na internet:
www.estadaopme.com.br

Criatividade. D’Andrea quer usar ‘surpresômetro’ no festival
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● Cobertura

Utilização. Aplicativos, vídeo e música vêm aumentando a demanda por comunicação de dados via telefone celular

Opção. Lapietra ‘decidiu’ não participar da crise econômica

Orbi Química soube como
aproveitar o momento
adverso para aumentar
o número de clientes e
também o faturamento

Jurados brasileiros no
maior festival mundial de
publicidade dizem que
propaganda tem de ser
inteligente e interativa

Renato Cruz

A internet móvel deve regis-
trar um crescimento explosi-
vo nos próximos anos. Um es-
tudo da Cisco, fabricante de
equipamentos de comunica-
ção, apontou que o tráfego glo-
bal de dados móveis vai au-
mentar, em média, 78% ao
ano, chegando a 130 exabytes.

Esse volume equivale a 33 bi-
lhões de DVDS, ou 4,3 quatri-
lhões de canções no formato
MP3, ou 814 quatrilhões de men-
sagens de texto de celular.

A Cisco prevê que, no fim des-
te ano, o total de equipamentos
com conexão de internet móvel
ultrapassará a população mun-
dial e que, em 2016, haverá 1,4
aparelho por pessoa. Serão 10 bi-
lhões de equipamentos, que in-
cluem aparelhos de comunica-
ção máquina a máquina, para
um população de 7,3 bilhões.

No Brasil, o crescimento fica-
rá um pouco acima da média
mundial, com 79% ao ano, che-
gando a 3 exabytes em 2016. “Os
tablets e smartphones são gran-
des impulsionadores desse cres-
cimento”, afirmou Rodrigo

Dienstmann, diretor de opera-
doras da Cisco. “No Brasil, o que
acelera esse movimento são as
classes C, D e E, que começam a
ter acesso à internet móvel.”

Os serviços em nuvem, como
os vídeos da Netflix e o próprio
Facebook, e os aplicativos ge-
ram uma demanda muito maior
de dados que a simples navega-
ção na internet. O estudo apon-
tou que um smartphone com 8
gigabytes de memória consome,
por mês, 148 megabytes de infor-
mações com navegação na web e
correio eletrônico.

Incluindo aplicações como Fa-
cebook, Pandora (rádio online)
e Netflix (vídeos sob demanda),
esse volume de dados mais do
que duplica, chegando a 353 me-
gabytes. Em dois anos, esse usuá-
rio de telefone consome em ví-
deo e música mais que a capaci-
dade de armazenamento do apa-
relho, segundo o relatório.

Rede. Mas como as redes das
operadoras podem suportar es-
se tráfego? “O usuário de inter-
net sem fio é menos móvel e
mais itinerante”, disse Dienst-
mann. “Ele usa seu smartphone
em lugares como o trabalho e a
faculdade. Nesse cenário, o Wi-
Fi é uma tecnologia emergen-
te.”

As operadoras brasileiras têm
investido, desde o ano passado,
em ampliar sua cobertura Wi-Fi,
a mesma tecnologia usada nas
redes sem fio domésticas, como
uma maneira de descongestio-
nar a rede de telefonia celular.

“Neste ano, devemos ver uma

multiplicação muito rápida do
Wi-Fi”, afirmou Dienstmann. É
mais barato para a operadora
ampliar a rede Wi-Fi do que a
rede de telefonia móvel de ter-
ceira geração (3G).

O governo brasileiro planeja
vender ainda este ano licenças
de celular de quarta geração
(4G). Essas licenças devem ser-
vir para acomodar parte do au-
mento da demanda, mas não de-
vem ser a principal resposta. “O
4G é mais eficiente que o 3G,
mas ainda é muito mais caro que
o Wi-Fi”, explicou o diretor da
Cisco. “O 4G deve ser mais uma
atualização do 3G que uma subs-
tituição do Wi-Fi.”

No ano passado, a Oi com-
prou a Vex, empresa de Wi-Fi. A
Net e a TIM também anuncia-
ram investimentos importantes
na tecnologia.

“É o Wi-Fi quem vai viabilizar
o vídeo móvel”, disse Dienst-
mann. Todas as operadoras têm
serviços de vídeo no celular,
mas elas costumam não incenti-
var muito o seu uso para evitar
problemas de congestionamen-
to das redes.

Em 2016, o vídeo deve ser res-
ponsável por cerca de 71% do trá-
fego mundial de dados móveis,
segundo a Cisco. No Brasil, o
porcentual deve ser ainda
maior, de 76% no ano.

Carolina Dall’Olio

Em 2009, quando a crise econô-
mica ganhou força e o PIB indus-
trial brasileiro caiu 5,5%, a Orbi
Química, pequena fábrica sedia-
da em Leme (SP), cresceu como
nunca. O número de clientes su-
biu de 400 para 1,6 mil empresas.
E o faturamento passou de R$ 27
milhões para R$ 36 milhões.

“Nossa participação no merca-
do é muito pequena, não podería-
mos deixar uma crise macroeco-
nômica nos afetar”, afirma Ma-
rio Lapietra, um dos sócios da
Orbi Química. “Por isso, decidi-
mos não participar da crise”,
brinca o empresário. “Aproveita-
mos o momento para roubar
clientes da concorrência.”

Fundada em 2006, a Orbi Quí-
mica fabrica lubrificantes, ve-
dantes, selantes e similares. São
produtos de baixo valor agrega-
do, que sofrem concorrência tan-
to de itens importados como na-
cionais. Em contrapartida, têm
grande abrangência – são usados
em qualquer tipo de indústria e,

em alguns casos, até pelo consu-
midor final.

Por isso, quando os clientes ha-
bituais diminuíram os pedidos
em 2009, a empresa tinha espa-
ço para buscar novos comprado-
res. Mas logo percebeu que, por
falta de escala, não poderia ofere-
cer o menor preço do mercado.
“Precisávamos de outros dife-
renciais que fossem valorizados
pelos clientes”, conta Lapietra.

Como os compradores dos
produtos da Orbi Química são
revendas que abastecem a indús-
tria, a empresa apostou na agili-
dade de entrega e no baixo índi-
ce de erros como forma de ga-
nhar a confiança desse público.

Por isso, o primeiro passo da-
do pela empresa foi revisar to-
dos os processos com o objetivo
de acelerar a produção, mas sem
perder qualidade. “Isso só foi
possível porque investimos mui-
to em tecnologia, com a compra
de novos equipamentos, e tam-
bém apostamos na qualificação
da equipe”, conta Lapietra.

Hoje, os 88 empregados da Or-
bi Química recebem treinamen-
to constante, podem pleitear
subsídio integral ao ingressarem
na universidade e ganham uma
série de benefícios, sempre atre-
lados ao cumprimento de metas.

Com a equipe mais qualifica-
da e máquinas modernas, a Orbi
Química ficou mais produtiva.

“Ao trabalhar para reduzir er-
ros, eliminamos o retrabalho, o
que ajudou a diminuir os custos
de produção”, explica Lapietra.
Resultado: a pequena indústria
passou a entregar os produtos
em um tempo mais curto que a
concorrência. E para fidelizar os
novos clientes, seduzidos pela
agilidade, investiu no treinamen-
to dos revendedores.

“A crise para nós se tornou
uma oportunidade”, diz o sócio
da Orbi Química, que em 2001
faturou R$ 53 milhões. “Por isso,
não temos medo de projeções
pessimistas para 2012.”

“Para resistir a crises, a indús-
tria deve trabalhar para valorizar
sua marca e atrelar serviços aos
produtos que comercializa”, re-
comenda o consultor indepen-
dente Vladimir Valadares. “É
preciso se reinventar. Ter produ-
tos tecnicamente perfeitos já
não é suficiente para o sucesso.”

2012

RODRIGO
DIENSTMANN
DIRETOR DE OPERADORAS
DA CISCO DO BRASIL
“Neste ano, devemos
ver uma multiplicação
muito rápida do Wi-Fi.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 fev. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




