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ANSELMO RAMOS
JURADO DA CATEGORIA
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Nem só de belas imagens e
ideias criativas pode viver a publicidade. O que os 14 jurados
brasileiros querem ver no Cannes Lions Festival de Criatividade, em junho, são peças publicitárias e estratégias de comunicação que tragam, por
meio da criação, resultados
concretos em termos de vendas de produtos ou reputação
de uma marca. “A efetividade
hoje é uma condição básica”,
diz Renata Melman, jurada da
categoria Design.
Pensaremresultadonãosignifica, no entanto, deixar de ousar.
Para Anselmo Ramos, da Ogilvy,
que julgará a categoria Promo &
Activation, pensar em ações que
selimitemadescontosoucondições especiais por tempo limitado não é suficiente para mostrar
um diferencial para uma marca.
“O consumidor não tem mais
tempo para nada. E não basta só
oferecer algo mais barato, é preciso também interagir e dar a ele
uma experiência.”
Ele cita a ação Drunk Valet

atrair um novo tipo de consumidor. “A ideia era mudar a percepção do produto: tinta, hoje, é algo que é comprado não só por
quem toca a obra, mas também
pelo dono da casa.”
Segundo Carlos Domingos, da
AGE Isobar, que participará do
júri da categoria Direct, campanhasqueinteragemcomoconsumidor têm de evitar a armadilha
da “mala direta” – algo que hoje
mais afasta do que conquista um
novo cliente. Em uma ação para
alocadoraCine 24 Horas,aagênciamontouumsitefalso queprometia downloads grátis de filmes. Quando a pessoa escolhia
determinada produção, a Cine
24Horasacionavaummotoqueiro, que entregava o filme na casa
do usuário antes que o arquivo
fosse inteiramente baixado.
“Era uma forma simples de mostrar que o ilegal não vale a pena”,
diz Domingos.
Gestão de crise. Na área de re-
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(manobrista bêbado), desenvolvida para o Bar Aurora e o Boteco
Ferraz, de São Paulo, e que recebeu um Leão de Prata em Cannes. Um ator, fazendo o papel de
manobristabêbado,tentavaestacionarosautomóveisdefrequentadores de um bar. Era, naturalmente, impedido por todos eles.
Em seguida, a brincadeira –
captada em vídeo e depois transformada em um filme na internet – era revelada. A ação, que
distribuía descontos em táxis,
era uma forma de os bares trabalharem sua imagem institucional, ao lembrar os motoristas do
perigo de se dirigir alcoolizado.
Namesmalinhadepensamento, Renata, da 100% Design, diz
que as ações de redesenho de logomarca, embalagem e ponto de
venda precisam fazer parte de
umprojetoestratégico.Aempresa harmonizou, por exemplo, toda a comunicação da Gol: a marca do programa Smiles, herdada
da Varig, ganhou a cor laranja,
assim como o mobiliário de ponto de venda. Outra ação, para as
tintas Coral, apostou numa embalagem mais “amigável” para
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Além da criatividade das peças, o impacto na receita ou na
reputação das marcas está na mira dos jurados brasileiros

Imagem. Para Renata Melman, o bom uso do design acaba ampliando o escopo das marcas
esclarecer e tranquilizar a população em um momento em que o
medo e a boataria tomavam conta da cidade. Para levar a estratégia a cabo, a FSB apostou fortementenasredes sociais.“Oobjetivo era dar uma satisfação para
a sociedade. Por isso, colocávamos os responsáveis pela segurança pública para prestar esclarecimentos em uma câmera no
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“O consumidor não tem mais
tempo para nada. E não basta só
oferecer algo mais barato, é
preciso também interagir.”

lações públicas, a criatividade fica em segundo plano: o que importa é como uma ação foi capaz
deresolverumdeterminadoproblema. O jurado Flávio de Castro,daFSBComunicações,aponta que muitas das iniciativas em
relações públicas se concentram
em resolver danos à imagem de
uma marca ou instituição. Em
2011, a FSB ganhou um Leão de
Pratacomumaaçãoparaogoverno do Rio, durante a época da
ocupação do Morro do Alemão.
A empresa montou um “QG”
de crise para ajudar o governo a

Twitter”, explica. “E isso era repercutido nas próprias redes sociais,pelousuáriocomum,etambém pela grande imprensa.”
Do outro lado do espectro, na
categoria Titanium, a dificuldadeéjulgarmuitacriatividadeembalada em pacotes diversos – tarefa que ficará a cargo de Mario
D’Andrea, da Fischer & Friends.
“A Titanium é a área de pesquisa

e desenvolvimento de uma empresa. Não visa, necessariamente, resultados concretos”, afirma.Entreasiniciativasjápremiadas está um museu virtual montado para personagens do videogame de guerra Halo 3. “São peças bem difíceis de classificar.”
O Estado é o representante
oficial do Festival de Cannes no
Brasil.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B14.

Chocolates
FELIPE RAU/AE-31/4/2010

EM MEIO A BRIGA,
VALRHONA PERDE
LOJA NO PAÍS
Unidade nos Jardins de um dos chocolates mais
caros do mundo tem prejuízo e vai fechar em abril

A

chocolateria francesa Valrhona, que
nãovendeumabarrinha por menos de
R$ 20 e cobra até R$ 1,2 mil
por embalagens de presente,
está no meio de uma briga comercial com o proprietário da
única loja da marca no País. A
presença da empresa no varejo está com os dias contados.
OempresárioFabioBonchristiano, que abriu a unidade nos
Jardins há dois anos, promete
encerrar as atividades depois
da Páscoa, no início de abril,
citando problemas no recebimento de produtos e um prejuízoacumuladodeaproximadamente R$ 1,5 milhão.

Dooutrolado, osrepresentantesda chocolateria, que faz parte
do grupo Bongrain, o mesmo da
Polenghi, rebatem que o parceiro não teria cumprido parte do
contrato.DeacordocomAlexandre Boyer, gerente de negócios
daValrhonanoPaís,Bonchristianoteriaexcedidoalinhadecrédito prevista para a sua unidade – e
isso teria resultado no problema
de entrega de produtos.
O representante brasileiro admite que tomou R$ 300 mil em
crédito, mas afirma que o empréstimo foi parte de um acordo
posterior aos problemas com as
entregas. “Fui obrigado a comprar produto no Santa Luzia
(mercado gourmet paulistano)

fechando”, diz Boyer.
Nas próximas duas semanas, a
meta de Bonchristiano é vender
o máximo possível do estoque
quepossui.Oque sobrar,elepretende repassar para chocolaterias multimarca ou então vender
paraempresas,quepodemdistribuir os chocolates como brinde
fino para clientes ou parceiros.
De qualquer forma, o empresário diz que o movimento da loja
nãojustificaopagamentodo aluguel em um bairro nobre (cerca
de R$ 20 mil por mês, segundo o
Estado apurou).

servindo mais como show
room para a clientela. No entanto, apesar das restrições
queopróprio preçodo produto impõe, Bonchristiano afirma ter conseguido desenvolver uma clientela que “não
perguntava o valor” na hora
de comprar. “Tinha vários
clientes que compravam embalagens de presentes a R$ 1,2
mil a unidade”, lembra.
Embora Boyer afirme que o
fechamentoda lojanão váafetar o mercado gourmet, a verdadeéquerestaurantesjátiveramproblemascomofornecimento da Valrhona no passado. Uma reportagem de 2009
do caderno Paladar, relatava
queclientes tinham dificuldades de acesso ao produto e se
viam obrigados a substituí-lo
por outras marcas, entre elas
a suíça Barry Callebaut.
Prestesadesistirdainiciativa com a Valrhona, Bonchristiano pretende seguir no mercado de chocolates finos – só
que trabalhando com diversas marcas. O empresário diz
não ter descartado continuar
a ter a Valrhona no mix. Isto é,
se conseguir resolver a briga
com a empresa. / F.S.

para a minha loja”, diz. O empresário diz que assinou um termo
dedívida coma empresa,masespera ser compensado pelas dificuldades da Valrhona em enviar
produtos. “Por causa do fim do
crédito, eu pago antecipado todos os produtos que recebo desde outubro de 2010”, diz. “Mesmo assim, houve caso de guia de
importação que voltou três vezes por erro de preenchimento.”
Bonchristiano diz ainda que a

empresa fechou alguns pontos
de venda na Europa, em cidades
como Roma e Bruxelas.
O representante da marca
francesa diz que a companhia
continua a operar lojas no sistema de parcerias, exatamente como ocorre no Brasil. Ele admite,
no entanto, que houve fechamento de unidades. “Tivemos
sucesso em alguns casos e não
fomostãobem-sucedidosemoutros. E algumas lojas acabaram

Gourmet. O fechamento da loja
não representará a saída da marca Valrhona do País. Isso porque
a empresa fazia a distribuição diretamentepara asdocerias erestaurantes – que representa 75%
do faturamento do negócio no
Brasil. Bonchristiano ficou com
odireitode operarovarejo– chegou a ter uma segunda unidade
no Shopping Iguatemi, fechada
poucos meses depois da inauguração – e de explorar o mercado
de brindes empresariais.
O empresário brasileiro admitequeamaiorpartedeseufaturamento vinha justamente dessa
atividade paralela – a loja acaba
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JBS diz que não vai mais perder
dinheiro com operações na Argentina

Latam estuda compra
do A380, diz Airbus

Toyota não fará
carros ‘ultrabaratos’

Facebook compra
patentes da IBM

Anatel aprova novo
regulamento da TV paga

A Latam, empresa que será criada com a fusão da brasileira
TAM e a chilena LAN, analisa a
aquisição do A380, da Airbus, o
maior avião comercial do mundo, com capacidade para transportar mais de 800 passageiros.
“Eles estão analisando detalhadamente”, afirmou Rafael Alonso, vice-presidente executivo
da Airbus na América Latina.
A expectativa da Airbus é vender 41 unidades do A380 na região até 2030, mas, até agora,
nenhum negócio foi fechado.
Hoje, 71 unidades do A380 estão em operação no mundo.

A Toyota não tem intenção de
O Facebook adquiriu centenas
oferecer modelos ultrabaratos
de patentes da IBM num esforpara impulsionar vendas
ço para ampliar seu portfóem mercados emergenlio de propriedade intetes, e manterá o foco
lectual, pouco depois
em clientes que esde um processo do
PATENTES DA IBM
peram certo nível
Yahoo. As 750 paFORAM
de confiabilidade,
tentes da IBM
COMPRADAS PELO
afirmou ontem o
abrangem um amFACEBOOK
presidente da complo espectro de tecpanhia, Akio Toyoda.
nologia, de ferramenO comentário foi feito
tas de busca a semicondias após a concorrente
dutores, de acordo com
Nissan anunciar a retomada da
uma fonte próxima ao assunto.
marca Datsun, para atender con- Uma porta-voz do Facebook
sumidores de baixa renda em
disse que a empresa não comenpaíses emergentes.
taria a questão.

O presidente do JBS, Wesley
Batista, disse que, aos poucos a
empresa está saindo da Argentina, por causa da política governamental que está “massacrando” a indústria de bovinos no
país. “A Argentina hoje, representa menos de 1% de nossa receita consolidada. Estamos largando a Argentina aos poucos.
Infelizmente, a situação no país
não tem beneficiado a operação. Começamos operando seis
unidades e hoje abatemos em
apenas uma, em Rosario, que é
a maior e era da Swift”, explicou

ontem o executivo, em teleconferência com analistas. Desde
2008, a operação na Argentina
tem apresentado geração de
caixa (Ebtida) negativa. Batista
disse que não quer mais perder
dinheiro no país.

Paladar especial. Chocolate é um dos mais caros do mundo
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A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou
ontem o regulamento para a lei
de TV por assinatura sancionada no início de setembro do ano
passado. A nova legislação abriu
o mercado de TV paga para as
empresas de telecomunicações,
reduziu as restrições ao capital
estrangeiro no setor e criou cotas de conteúdo nacional da programação dos canais. O próximo passo deve ser o início da
venda de novas licenças para
TV a cabo, o que não ocorre há
mais de uma década. As licenças vão custar R$ 9 mil.

