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restes a completar 20 anos de existência, não faltam motivos para a Lew'Lara\ 

TBWA comemorar. Só nos últimos nove meses, foram conquistados nove clien-

tes. Entre eles está o Banco do Brasil, a conta mais cobiçada de 2011. A licitação 

foi disputada por 21 agências. Junto a Lew'Lara\TBWA, a Master e a Giacometti 

vão administrar a verba anual de R$ 420 milhões. Entraram ainda para a lista de 

clientes Gatorade, a vodca Orloff, a fabricante de embalagens de vidro Owens-

-Illinois, Raízen, joint venture formada por Shell e Cosan, Michelin, L'Occitane 

e a revista GQ. Além de faturar a maior conta, a agência criou a campanha mais 
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comentada do ano, "Pôneis Malditos" para o cliente Nissan. O fil-
me, que já está na segunda versão e ressalta a potência do carro em 
detrimento dos concorrentes de forma bem-humorada, estourou 
na web e repercutiu em todo o mundo. 
Com tantas vitórias, 2012 promete ser intenso - e promissor - para 
os profissionais da agência. "O 
mercado está agitado. Acredita-
mos que vamos consolidar o cres-
cimento. Em primeiro lugar com a 
nossa própria carteira de clientes, 
na qual queremos crescer. Em se-
gundo, participando de prospec-
ções para que estejamos em novos 
segmentos como telecomunica-
ções, infraestrutura e bebidas, seja 
refrigerante ou cerveja" diz Luiz 
Lara, fundador da agência. A ex-
pansão dos negócios permeia um 
processo mais profundo. Ecoa nos 
corredores da agência a palavra 
concretização de relacionamentos 
com os clientes e na construção de 
novos cases. 

A previsão de receita mais conser-
vadora - que considera apenas o 
crescimento orgânico - é de 10% a 
mais do que em 2011. Mas a agên-

cia continuará com sua política de 
estimular os novos negócios, par-
ticipando de concorrências, lici-
tações e realizando prospecções. 
O otimismo é comum aos empre-
sários também devido aos grandes 
eventos que serão realizados nos 
próximos anos por aqui. "Se hoje 
o mercado publicitário compra R$ 
22 bilhões em mídia, vai chegar a 
R$ 60 bilhões. O Brasil é a bola da 
vez, é o mercado-chave para mar-
cas globais porque é o 2o maior em 
cosméticos do mundo, 3o maior 
em cartões de crédito, 4o maior 
em automotivo. O Brasil hoje é im-
prescindível entre as marcas glo-
bais que querem crescer" diz Lara. 
Junto à constatação de que o país 
deixou de ser visto apenas com a 

tarimba de emergente e entrou em outro 
patamar de importância, a Lew'Lara\TBWA 
criou uma nova área. Trata-se do Sports 
Lab, departamento com expertise em espor-
tes e ativação de patrocínios. Com parceiros 
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especializados em trade marketing, 

eventos e marketing esportivo, lo-

calizado em São Paulo, o "labora-

tório" dispõe de embaixadores es-

palhados pelo mundo. Ainda não 

foi nomeado o gestor responsável 

por essa nova atuação, mas é certo 

que ficará sob a batuta da Lew'Lara 

a coordenação, o planejamento 

estratégico e a execução criativa 

do trabalho. Por ora, seus clientes 

Adidas, Gatorade, Banco do Brasil e 

Nissan, que fechou uma cota de pa-

trocínio para as Olimpíadas no Rio 

de Janeiro em 2016, são os grandes 

beneficiados. 

GERAÇÕES DE SUCESSO 

Em 2011, a agência registrou um 

crescimento de receita na ordem 

dos 7%, acompanhando o ritmo de ex-

pansão do mercado publicitário. A gestão 

financeira demandou ainda mais dedica-

ção. Com a aquisição da conta do Banco do 

Brasil, a Visa, a maior conta da agência na 

ocasião, se desligou da Lew'Lara\TBWA e 

foi para a AlmapBBDO. Mareio Oliveira, vp 

de operações, diz que a perda de uma con-

ta dessa importância é significativa para 

qualquer agência. Entretanto, as possibili-

dades imaginadas para o novo cliente são 

infinitas. "Um dos nossos grandes cases é 

o Banco Real, com muitos anos de traba-

lho. Com essa experiência e uma lacuna 

de mercado - porque houve a morte desta 

marca - percebemos oportunidades." 

Ele classifica o ano passado como decisivo 

para o equilíbrio entre efetividade, resul-

tados e criatividade na agência. "Fomos 

bem-sucedidos. O ano inteiro foi cheio de 

mudanças, mas com uma margem de lu-

cro maior do que estávamos prevendo" diz 

a cfo, Sheila Wakswaser. No fim de 2007, a 

Lew'Lara se uniu à rede TBWA. O casamen-

to foi o resultado de um namoro à moda 

antiga que teve início cinco anos antes. O 

ano seguinte, lembrado por sua crise ful-

minante, foi marcado pela adaptação. Apesar das duas empresas 

terem essencialmente a mesma visão, era necessário incorporar 

novas ferramentas e processos à rotina. 

Também foi preciso administrar os possíveis conflitos entre clien-

tes concorrentes. A equipe auxiliou inclusive os antigos parceiros 

a encontrarem novas agências. A consolidação da parceria seguiu 

ainda pelos dois anos posteriores. Difícil de 

ser alcançado, o equilíbrio entre negócios e 

criatividade, tão fixado nos valores da agên-

cia desde sua fundação, foi mantido. "Ideali-

zamos a agência em setembro de 1992 como 

construtora de marcas, de cases, que acredi-

ta na força das grandes ideias como alicerce 

emulador e construtor de posicionamentos 

memoráveis que conectam milhões de pes-

soas" diz Lara. 

A agência foi pensada por Lara, com seu 

tino voltado aos resultados, e pelo lendário 

Jaques Lewkowicz, um dos maiores criativos 

do país. Mente brilhante por trás de cases 

memoráveis, ele orquestra a área de criação 

por onde já passaram grandes promessas e 

talentos da propaganda. Entre eles, Sergio 

Valente, Átila Francucci, Marcos Versolato 

e, recentemente, Dedé Laurentino. O último 

deixou o comando de uma das equipes mais 

criativas do país, a Manir Fadei. "Sempre fo-A ut
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mos considerados uma das cinco agências mais criativas do país" 

diz Lewkowicz. 

A tradição criativa da agência é o reconhecimento de trabalhos 

famosos apresentados ao longo de seus 20 anos com cases histó-

ricos como a linha Natura Ekos, Banco Real, Pernambucanas, TIM 

e Visa. Mais recentemente o des-

taque ficou por conta da Nissan. 

"Se a Lew'Lara foi desde a funda-

ção uma agência que se propôs a 

ter o equilíbrio entre a criação e os 

negócios, mostrou na prática que 

a equipe que hoje gere junto aos 

sócios está dando prosseguimento 

a esse sonho em uma nova era, um 

novo jeito de fazer, digitalmente 

falando" diz Oliveira. 

Há um ano, a agência vem cons-

truindo a marca no país. Houve o 

lançamento dos modelos popula-

res March e Versa. Foram produ-

zidas campanhas de comparação 

com os concorrentes e de amplifi-

cação dos diferenciais de um carro 

japonês. "Conseguimos classificar 

a agência entre antes e depois de 

'Pôneis Malditos! Prospects nos 

procuram e os clientes querem 

trabalhos mais ousados" diz Fadei, 

que está no comando de criação na 

companhia de Mariana Sá, direto-

ra-geral de criação em São Paulo, 

e de Clovis Marchetti, diretor de 

criação em Brasília. "Nem todos 

vão fazer os 'Pôneis Malditos! mas 

pedem os 'pôneis malditos' deles. 

Por termos feito sucesso em views, 

é um case seguro. Então, dá para 

ser diferente, agradar o público, 

inspirar e isso quer dizer resulta-

do" completa Mariana. 

A agência também é procurada pe-

los parceiros ao redor do mundo, 

sobretudo quando as campanhas 

envolvem a Copa do Mundo e as 

Olímpiadas. No dia da reportagem, 

uma das duplas voltava de uma 

reunião em Amsterdã, na Holanda. 

Só Renata D'Avila, diretora de planejamen-

to, viajou para o exterior seis vezes a traba-

lho no ano passado. "O ponto de vista do 

Brasil tem sido cada vez mais valorizado 

por causa da situação econômica, somos 
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importantes como mercado para grandes 

corporações. Conseguimos também rece-

ber rapidamente a visão do mundo para 

alguns clientes" diz ela. 

Lara também participa de reuniões no ex-

terior periodicamente. Desde abril de 2011, 

ele faz parte do board da rede que decide 

os novos rumos de todas as associadas, 

como prospecções integradas globalmen-

te e a plataforma de branding do grupo, 

o DisruptionConsultancy, e representa a 

América Latina. Na bancada estão 

nomes como Thomas Carroll, ceo 

mundial da rede, e Carisa Bianchi, 

presidente da TBWA\Chiat\Day 

em Los Angeles. 

Outra iniciativa que trouxe fres-

cor é o Young Bloods, programa 

da TBWA em que oito jovens uni-

versitários foram escolhidos entre 

150 pré-selecionados para atuar 

na área criativa da agência. O pro-

jeto teve edições em Los Angeles, 

Berlim, Nova Delhi e Londres. Eles 

participam de todo o processo da 

área, inclusive de brainstorm de 

onde saem grandes ideias. "Às ve-

zes trazem ideias malucas, outras 

boas. Não estão condicionados" 

diz Mariana. 

FOCO NOS RESULTADOS 

Nos últimos dois anos, além de 

Mariana, que veio da DM9DDB, 

outros gestores foram contratados. Mau-

reen Gonzales saiu da Wunderman para 

assumir a missão de digitalizar a agência. 

Desde agosto do ano passado, a diretora 

de contas digitais vem trazendo uma nova 

maneira de pensar a equipe. Em todas as 

áreas, haverá um profissional com expe-

riência em online para abarcar as cam-

panhas integradas em todas as fases do 

processo de produção. Luzia Oliveira, que 

tem passagens por AlmapBBDO, JWT e Eu-

roRSCG, foi contratada como diretora de 

RTV. Destaque ainda para a atuação de Ra-

fael Carmineti, diretor-geral de atendimento. 

A diretora de planejamento Renata, ex-Giovanni+Draftfcb, foi 

contratada para agregar à sua área uma visão mais voltada a re-

sultados. "Marca é um negócio. É um olhar que a agência sempre 

teve, mas que temos valorizado bastante. Temos tido muito en-

volvimento com os clientes, desde a opinião sobre embalagem ou 

como brifar outras agências." Um dos aliados do planejamento é a 

filosofia Disruption, que é um jeito de pensar que rompe totalmen-

te com o tradicional em cada segmento. Entram como exemplos o 

case de Nissan que repensou toda a comunicação da categoria, o 

lançamento de uma loja para AbsolutElyx, marca superpremium 

de Absolut, no Shopping Cidade Jardim, e o novo posicionamento 

de Naturis, iogurte de soja da Batavo, com foco em beleza. 

Para iG, com a campanha IHComplicou, em que, caso o internau-

ta precisasse de alguma ajuda, postava no Twitter com a hashtag 

que levava o mesmo nome do case, e tinha o auxílio do portal. Por 

exemplo, estava chegando visitas em sua casa e você ainda não 

tinha nada pronto para a refeição. Era só postar e, em seguida, o iG 

respondia com alguma receita rápida. Com essa iniciativa, a agên-

cia faturou o bronze no Jay Chiat Awards, prêmio norte-americano 

de planejamento estratégico. "Atuamos como direcionadores es-

tratégicos da marca. Temos que agregar e construir com os clien-

tes e as outras agências o plano de comunicação único e consis-

tente, em que a marca prevaleça" diz Renata. A ut
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Em mídia, a preocupação com o branding behaviour e o branding 

believe contorna cada iniciativa. Sob a visão de Media Arts, a equi-

pe se concentra em descobrir cada vez mais sobre o comporta-

mento e as crenças do consumidor. Há cinco anos na Lew'Lara\ 

TBWA, Luiz Ritton, vp de mídia, diz que o fundamental é garantir 

que o trabalho seja feito de forma integrada. "Tentamos nos colo-

car no lugar do consumidor comum. O que as pessoas fazem? No 

Brasil quem assiste TV aberta vota em duas pessoas no paredão, 

sabemos que o costume é ver o assunto e traçar o caminho até a 

internet. Então entendemos que na segunda-feira o consumo de 

internet é mais participativo do que nos outros dias. Com isso, fi-

zemos a estratégia de Nissan" explica. 

A compreensão dos hábitos dos consumidores levou a Nissan a um 

novo patamar no Brasil. Como o poder de fogo era menor do que 

da concorrência, a estratégia era concentrar a mídia em um pri-

meiro momento para criar um buzz na internet. "Propositalmente 

fazemos ação forte em TV aberta para que na segunda seja forte 

para internet. Chamamos isso de grito" explica Ritton. As inova-

ções estão até em anúncios que poderiam ser simples, mas ganha-

ram atenção especial e grande repercussão. Certa vez, os leitores 

de um jornal viram cair pétalas de dentro dele com o anúncio de 

L'Occitane. Para Omint, o anúncio foi feito em formato de bolsa 

de água de gelo. Foi criado um espaço em uma edição da revista 

Living Alone que trazia dicas para quem quisesse fazer uma festa 

em casa, em nome da Absolut. 

Para Nivea, a capa de Caras com Luiza Tomé foi "bronzeada" Uma 

película de acetato sobre a página fazia com que a atriz ficasse 

mais bronzeada, mostrando os efeitos de Nivea Sun. A revista Vida 

Simples, por sua vez, foi recebida em formato de cigarro. Quem 

estava fazendo a "ação" era a Niquitin, produto para as pessoas 

pararem de fumar. "Nunca começamos um plano pelo ranking, ou 

um custo por mil, sempre trazemos para uma conversa. Entende-

mos o que a mídia poderia fazer para ajudar. A grande essência da 

história é se colocar como uma pessoa comum e, nesta troca, fazer 

aquilo se tornar verdade" diz Ritton. 

O desafio encarado dia após dia na Lew'Lara\TBWA é a cada vez 

mais complexa gestão das marcas, em que é essencial conciliar to-

das as relações possíveis e as gerações. "A soma dessas interações é 

que vai determinar o valor futuro de uma marca e nós acreditamos 

muito que o valor futuro das nossas marcas será cada vez maior" 

diz Lara. Por isso, ele e Lewkowicz, que idealizaram tudo, acredi-

tam que a agência está em seu melhor momento: renovada, ainda 

que cultuando os mesmos valores que a fizeram estar entre as mais 

criativas nos últimos 20 anos. 
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O case do ano 
Quando a Lew'Lara\TBWA começou a desenvolver a comunicação 

da montadora de automóveis japonesa Nissan, o market share do 

cliente era inferior a 1% e seu awareness era baixo. Na hora de com-

prar, o consumidor dificilmente considerava os carros da marca uma 

opção. Na ocasião, a agência decidiu que usaria a comparação com 

os concorrentes como estratégia. Os esforços de comunicação eram 

concentrados nos fins de semana para chamar a atenção para a 

marca. No início da semana seguinte, a idéia era de que tivesse sido 

incentivada a interação nas redes sociais falando sobre o comercial 

visto. Em um dos filmes de Livina, ressaltou-se que o modelo foi 

considerado a melhor compra pelas revistas Auto Esporte e Quatro 

Rodas. 

Em seguida, o modelo ganhou diversos prêmios de seu segmento. 

O comercial que trazia essa informação mostrava de forma escra-

chada os engenheiros das montadoras concorrentes nervosos pelo 

fracasso. Cada uma das companhias era retratada escancaradamen-

te. O próximo carro a ser trabalhado na comunicação foi o Fron-

tier. Com seus 172 cavalos, a picape era a única a encarar a lama. 

Também se fazia a comparação com os outros carros da mesma 

categoria. 

O Livina voltou aos holofotes. Após constatar que o modelo concor-

rente da Fiat custava R$ 5.527 a mais do que o Livina, surgiu a idéia 

de mostrar aos consumidores essa diferença. Um homem começou 

a arremessar a quantia exata na rua, como se estivesse jogando 

dinheiro fora. Ainda de forma bem-humorada, o filme de Frontier 

"desmascarou" quem finge ser off-road. A dupla sertaneja Railuque 

e Maloque cantava sobre sua vida nada aventureira. 

Outra comparação foi feita entre o Tiida S e o Ford Focus. A idéia 

indicava que o concorrente tinha menos motor, menos marchas, 

menos espaço e mais preço. Rappers vestidos com uniformes da 

Ford tiravam"sarro dos consumidores que pagavam a mais por um 

modelo que valia menos. A propaganda repercutiu de tal forma que 

o Conar pediu a suspensão do comercial. Aliás, boa parte dos filmes 

da montadora foram analisados pelo órgão de autorregulamenta-

ção. Entre julho de 2010 e julho de 2011 houve um aumento de 85% 

em vendas. Foi a segunda montadora que mais cresceu em 2010. 

Para Frontier, também foi criado o sucesso "Pôneis Malditos", que 

foi o vídeo do YouTube mais visto na semana do lançamento. Até o 

fechamento desta edição, só o filme postado pela Nissan teve quase 

15 mil views. No fim de março, a comunicação voltou com a "Caval-

gada dos Pôneis Malditos", que registrou mais de 2,5 milhões em 

uma semana. Tamanho desempenho na comunicação, abriu espaço 

fértil para lançar dois carros populares da Nissan, o March e o Versa. 

Para o primeiro, foi elencado como se fosse um laboratório de ino-

vações. Como já está no imaginário das pessoas a persistência dos 

japoneses em pensar em cada detalhe dos carros, a comunicação 

trouxe essa idéia. Já no filme de 

Versa, um chefe oriental distribui 

broncas para os funcionários mon-

tarem seus carros cada vez melho-

res e, no final, ele começa a contar 

em japonês. 
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Destaque para o sabor 
Margarina é um segmento com pouca diferenciação e dominado fortemente pelo líder. O 

desafio, portanto, era mostrar como Delícia Supreme é mais saborosa e, assim, gerar iden-

tificação da consumidora com a marca. Para provar esse ponto de vista, foi feito um teste 

cego de sabor. O inusitado é que, dessa vez, a consumidora tinha que comparar o sabor de 

um homem-croissant com Delícia Supreme e os beijos de três galãs brasileiros, Reynaldo 

Gianecchini, Márcio Garcia e Vladimir Brichta. A campanha consistiu em dois filmes para te-

levisão e um viral na internet, no qual as consumidoras de verdade participavam de um teste 

de elenco para o comercial. Em 30 dias, o filme dos bastidores dessa campanha no YouTube 

teve mais de 140 mil views e mais de 220 comentários. 

Elas estão de volta 
A comunicação do medicamento para gripe Naldecon foi completamente diferente dos 

concorrentes. Como existem os comprimidos para o dia e para a noite, foi necessário 

mostrar qual era a diferença de eficácia do remédio destinado ao dia e daquele utilizado à 

noite. Para dar continuidade a essa campanha, a ideia foi criar uma empresa preocupada em 

deixar as pessoas gripadas, com sono durante o dia e sem dormir durante a noite. Então, 

foi criada a Gripe S.A. A campanha foi veiculada na televisão, internet e revistas. Ao fim do 

filme, soava o alarme para avisar as ovelhas de que Naldecon estava chegando. 

A pureza de cada um 
"Teste sua pureza" foi a primeira campanha 

de Orloff para a televisão após 10 anos 

longe da mídia. De forma bem-humorada, 

os três filmes traziam situações comezi-

nhas: um cliente reclamando que faltava 

sal na comida, por exemplo. O mote era os 

pensamentos maliciosos que nós temos em 

vão. Ao reclamar da comida, aparece o chef 

com uma cara péssima. A impressão que 

dá é de que ele cuspirá no prato. Mas, na 

verdade, ele salga o alimento. Isso traduz 

exatamente o conceito "Ninguém é puro 

como Orloff". A campanha foi veiculada em 

televisão, internet e pontos de venda. O 

resultado superou as metas nos locais onde 

foi transmitido. 
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Consumidor criativo 
O conceito global de Absolut "It all starts 

with an absolut blank", que faz alusão à 

origem da criatividade: uma página em 

branco - trazida ao consumidor brasileiro 

de uma maneira bem inovadora. Entre no-

vembro do ano passado e este mês, foi re-

alizado um projeto de criação coletiva que 

começava com uma página em branco. 

Tratava-se de um anúncio veiculado em 

revistas como a Rolling Stone que tinha 

um corte vazado no formato da garrafa de 

Absolut. O anúncio era utilizado pelos lei-

tores como moldura para tirar fotos artísti-

cas. Eles postavam no Facebook e faziam 

a tag para a fanpage de Absolut. Dessa 

maneira, o ícone da campanha se espa-

lhou pela rede social. O grande prêmio é a 

veiculação das melhores fotos na televisão 

em diversos filmes de 15 segundos. 

Facilidades destacadas 
Para divulgar a "Compra Premiada Ourocard/Cielo", o filme "Bebê" explica como é fácil 

ganhar os prêmios. Primeiro, o bebê diz que para dar um beijo é preciso passar por diversas 

fases em um longo processo. Satirizando essas promoções em que é preciso juntar pali-

tos, recortar cupons, curtir páginas no Facebook, etc. Em seguida, aparece o apresentador 

Rodrigo Faro explicando como é simples concorrer com o produto do Banco do Brasil. A 

campanha se desdobrou também para revistas. 

Novo posicionamento 
A conta de Gatorade foi conquistada no ano passado. Logo no início, a equipe da Lew'Lara\ 

TBWA fez uma imersão em uma reunião global com o cliente durante uma semana para de-

senhar a comunicação da marca nos próximos anos. Nos primeiros trabalhos, foram reforça-

das as propriedades esportivas de Gatorade, de olho na mudança de marca para este ano. 

O posicionamento do produto, que tinha foco em hidratação esportiva, agora será especia-

lista em nutrição esportiva. O primeiro passo foi então lançar a campanha institucional com o 

filme "1.2 Bilhão", desenvolvido pela Chiat Day/LA e adaptado ao Brasil, em que aparecem 

os 40 anos de história da marca e apresenta o novo logo e embalagem do produto. 
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Aproximação com o público 
A Omint é cliente da agência desde 2009. Logo no início, a equipe realizou algumas pesqui-

sas e descobriu que, mesmo quem tinha alto poder aquisitivo, não acreditava que a em-

presa as atenderia. Foi dado início ao trabalho para diminuir o distanciamento com marca e 

aumentar o relacionamento com o público-alvo. Em 2010, houve a necessidade de mostrar 

o valor agregado do produto. Para tanto, foi ressaltada a preocupação que a Omint tem 

com seu associado. Por exemplo, foi veiculado um anúncio em formato de bolsa de gel. 

Já em 2011, como as pessoas já conheciam a marca, era preciso mostrar porque ser associa-

do à empresa é diferente. A comunicação trouxe os diferenciais de seus produtos. Para este 

ano, vai ser reforçada a tangibilização dos diferenciais, mostrando que a Omint é a única 

voltada para o mercado premium. 

Múltiplas facetas 
O objetivo da campanha criada para SPTuris era posicionar São Paulo como uma cidade em 

movimento, colorida, acolhedora, capaz de se reinventar. Por meio de uma análise, descobriu-

-se que só São Paulo consegue combinar tantos eventos no Brasil. Como proporcionar experi-

ência é uma tendência do turismo mundial, foi usado o mote "Uma combinação de experiên-

cias que nunca se repete". A campanha trouxe então a imagem da cidade que reúne inovação 

e tradição em segmentos como gastronomia, moda, cultura, artes, entre outros, e mostrar as 

diversas combinações de experiências. Foram apresentados pontos turísticos como Teatro 

Municipal, Parque do Povo, Biblioteca Mário de Andrade, Museu do Futebol, Ciclo Faixa e 

Represa de Guarapiranga, representando cultura, arte, design, esporte e qualidade de vida. 

Foi veiculado em TV aberta, a cabo, jornal, revista, rádio, indoor mídia e internet. 

Histórias cantadas 
A Lew'Lara\TBWA teve o desafio de mostrar 

os benefícios dos serviços do Sebrae. O 

briefing já falava em contar histórias reais. 

Mas como fazer com que os testemunhos 

fossem diferentes do que geralmente são 

veiculados? Apesar de os empreendedores 

serem muito diferentes, todos tinham algo 

em comum: queriam ser bem-sucedidos. 

Então, surgiu a ideia de transformar as 

histórias em música e dar a oportunidade de 

qualquer pessoa ter sua vida transformada 

como um dos personagens. O diferente é 

que essas histórias eram cantadas por Nan-

do Reis, Arlindo Cruz e Gabriel, O Pensador. 

Veiculada entre outubro e dezembro de 

2011, a campanha foi transmitida em TVs 

aberta e fechada, internet, rádio e revistas. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 732, p. 48-58, mar. 2012.




