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Adoção online

Entre cães e donos

A Pedigree da Nova
Zelândia lançou o site
doggelganger.co.nz

O site da marca de ração da empresa Mars
‘analisa’ a foto de quem quer adotar um
cachorro e sugere um cãozinho ‘compatível’
REPRODUÇÃO
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cianacionaldaoperaçãodetelefoniacelular,enquantoosserviços da Telefônica estavam restritos a São Paulo.
Outra marca tradicional que
discretamente vai desaparecer
do mercado com a Telefônica
será a operação de televisão por
assinatura TVA. Comprada do
Grupo Abril em 2006, passará a
se chamar Vivo TV. O mesmo
destino terá o serviço de internet rápida Ajato, herdado no
mesmo negócio, que agora ficará no segmento Vivo Speedy.
Apesardossucessivosproblemas no fornecimento do serviço,oexecutivodaTelefônicaexplica que a empresa entendeu
que valeria manter o Speedy como marca acessória. “Analisamos o Speedy e percebemos
que o produto é bem aceito. São
quase 4 milhões de consumidoresemSãoPaulo”,diz.Aestratégia pode ser justificada pelo fato de o Speedy ser, para muitos
consumidores, sinônimo da categoria internet, de acordo com
Cecília Russo, diretora-geral do
Grupo Troiano de Branding.
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Os filmes que entram no ar
amanhã brincam com os nomes
de serviços – como “rede” ou
“web” para internet – e explicam
que todos eles, a partir do dia 15,
terão só uma marca: Vivo.
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Começaamanhãacontagemregressiva para a Telefônica deixarde existircomo marca de varejo no País. Antes de virar a página, no próximo dia 15, quando
amarcaVivopassaráaseradotada nacionalmente em todos os
seusprodutos(telefoniafixa,internet, celular e TV por assinatura), o grupo espanhol levará
ao ar uma série de três filmes
que comunicará ao consumidor paulista – mercado onde a
Telefônicaésinônimodetelefonia fixa – a mudança de nome.
Duas semanas depois, passará a
ser veiculada a nova campanha
institucional do grupo, já totalmente focada na Vivo.
O fim da marcaTelefônica foi
planejado ao longo dos últimos
18meses,contaChristianGebara, diretor executivo de estratégia e novos negócios do grupo
espanhol. A estratégia envolveu três agências. Os filmes que
entram no ar amanhã foram desenvolvidos pela DPZ e pela
francesa Publicis. A campanha

institucional ficou a cargo da
África. A iniciativa exigirá ainda
a repaginação visual das 130 lojas da Telefônica, a mudança do
layout dos boletos de cobrança
(que a partir deste mês já vão
trazer estampada a marca Vivo), treinamento de funcionários e mudanças de sistemas.
Em todo esse processo de migração,aTelefônicaestágastando R$ 120 milhões.
A promoção do nome Vivo
também envolverá ações de patrocínio, como a Call Parade –
referência à conhecida Cow Parade –, na qual cem artistas serão convidados a “transformar” cem orelhões. A empresa
estampará sua marca em um
evento de sessões de cinema ao
ar livre no Jóquei Clube de São
Paulo, o Vivo Open Air, que começará justamente no dia 15, o
“marco-zero” da mudança de
nome. Para potencializar o investimento nas campanhas de
televisão, a Telefônica programou ações em jornais, revistas,
outdoors, internet e mídias sociais. “É uma estratégia de mas-
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Decisão.
Migração de
marca
demorou 18
meses, diz
Gebara

Campanha publicitária que comunica a
substituição da marca do conglomerado
espanhol pela Vivo entra no ar amanhã
Fernando Scheller
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Os últimos
dias da
Telefônica
no varejo

sa, para atingir todos os públicos”, diz Christian Gebara.
Escolhas. A separação entre o

grupo e a marca de varejo, afirma Gebara, é uma decisão mundial da Telefônica. Na América
Latina e na Espanha, adotou-se
o nome Movistar, enquanto no
restante do território europeu
trabalha-se a marca O2. No Brasil, a escolha pela Vivo também
foi influenciada pela abrangên-

Essa estratégia de promoção
e descarte de marcas, segundo
Cecília, é delicada. A escolha da
Vivo, diz a especialista, foi acertada porque a marca tem uma
imagem mais atual e menos “sisuda” do que a da Telefônica –
quedurantevários anosenfrentou o desgaste de ser a empresa
campeãemreclamaçõesdeconsumidoresnoProcon-SP.“Nessecenário, quemtraz certofrescor é a Vivo. Ela vem associada a
um produto mais tecnológico”,
explica.“Alémdisso,aVivotambém foi mais feliz do que a Telefônica em criar uma comunicação simpática, baseada nos bonequinhos”, ressalta.
Filmes. A primeira série de filmes, criada em parceria entre
DPZ e Publicis, terá três comerciais com 30 segundos de duração – a estreia será no intervalo
do Jornal Nacional de amanhã.
A ideia é basicamente explicar o
que muda para o consumidor
em São Paulo. As peças publicitáriasintroduzemosquatrosegmentos da Vivo – Fixo, Móvel,

Speedy e TV – e explicam que, a
partir deste mês, todos os serviços terão uma só marca e serão
incluídos na mesma conta. “O
briefing foi muito claro. A preocupação era que os filmes fossem didáticos, mas poéticos”,
diz Tonico Pereira, diretor-geral de atendimento da DPZ. O
processodedefiniçãodacampanha levou sete meses, segundo
o vice-presidente da Publicis,
Hugo Rodrigues.
Para a campanha institucional, que entra no ar dia 15 em
todo o Brasil, a agência África
ousou e apostou em um comercial de animação no estilo das
produções da Pixar. O filme,
que terá versões de 30 e 60 segundos, vai misturar personagenshumanose animaiseabandonará, ao menos temporariamente, o tradicional bonequinho da marca. “Acho que o segmento vem há tempos trabalhando com produções muito
parecidas”, diz o presidente da
África, Márcio Santoro. “Foi
preciso ousar para chamar a
atenção do espectador.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 abr. 2012, Negócios, p. N6.
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Motorola volta à cena
Até meados da década passada,
nada era mais moderno que um
celularRAZRcom otoque “Hello Moto”. Mas assim que surgiram os celulares de terceira geração, a Motorola – até então

líder imbatível de mercado – foi
perdendo posições no ranking
das marcas mais vendidas até
chegar ao atual 8.º lugar mundialmente, segundo a última
pesquisa da Gartner.

DIVULGAÇÃO

Selton Melo. Filme anterior virou sucesso no YouTube

Para tentar reaver mercado,
a Motorola Mobility – cuja vendaparaoGoogleestásendoavaliadadesdeagostoporautoridades antitruste internacionais –
lança a campanha “Smartphone Já” nesta sexta-feira com o
ator Selton Mello, protagonista do filme anterior da marca,

com 3,5 milhões de visualizações no YouTube. Serão cinco
filmes exibidos na internet e
em TV a cabo, além de spots de
rádio. Criada pela Ogilvy & Mather Brasil, a campanha terá
30% do investimento total de
marketing da companhia neste
ano no País. / L.C.

Das cinzas da crise financeira à expansão no Brasil rural
Consultoria americana
Intl FCStone tem no
agronegócio brasileiro
seu mercado de maior
crescimento no mundo
A FCStone, uma das mais tradicionais operadoras do mercado
de futuros nos Estados Unidos,
cuja história começou nos anos
1920,quasefoivitimadapelacrise financeira que eclodiu em setembro de 2008, com a quebra
do banco Lehman Brothers. A
empresa, que chegou a valer
US$ 1,8 bilhão, viu-se reduzida
a apenas US$ 20 milhões após
levar um calote de US$ 120 milhões de um só cliente. Acabou
forçada a uma fusão com a Intl,
empresa que havia sido formada em 2002 com um capital de
US$ 2 milhões por oito investidores,entre eles o brasileiro Fabio Solferini, ex-presidente do
Standard Bank no Brasil e hoje
comandante da operação local
da Intl FCStone.
Combinadas,hojeasduasempesas valem US$ 400 milhões e
faturam US$ 450 milhões ao
ano– 70% dessetotal ainda vêm
dos Estados Unidos. O Brasil é
omercadonúmerodoisdacom-

panhia. E a expansão por aqui é
muito mais rápida que na matriz, motivo pelo qual a empresa prevê dobrar de tamanho no
País em três anos, chegando a
150 consultores. “Nos Estados
Unidos, crescemos no máximo
10% ao ano. Aqui, o volume dobra a cada ano”, afirma o presidente da Intl FCStone, Sean
O’Connor.
O trabalho da Intl FCStone é
venderprodutosfinanceirospara empresários do agronegócio
– principalmente operações de
hedgeparacotações decommodities,câmbioouinsumosàprodução.Além deoferecerconsultoriadeplanejamentoestratégico, a Intl FCStone pode ajudar a
levantar recursos para projetos
de expansão. O braço de banco
de investimento da empresa já
está em operação no Brasil.
Além disso, um dos sócios da
IntlFCStone éo fundo deprivate equity americano Leucadia –
desta forma, a solução para as
necessidades de financiamento
da clientela podemestar dentro
de casa.
Interior. Como os clientes da

consultoria estão no interior, a
IntlFCStonejá temseis escritórios no Brasil (São Paulo, Porto
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União. Intl FCStone nasceu de fusão acertada em meio à crise de 2008, diz O’Connor
Alegre, Recife, Campinas, Maringá e Goiânia) e pretende fincar bandeira em Cuiabá a partir
do ano que vem. Segundo o chefedaoperaçãolocal,FabioSolferini, a expansão no Brasil exigiu
tambémumaestratégiadiferente de recursos humanos. A ordem dentro da empresa é que se
fale a língua do cliente – por is-
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é a taxa de crescimento média
anual da Intl FCStone no
mercado brasileiro; nos EUA, a
expansão está em 10% ao ano

so, é preciso evitar anglicismos
etermostécnicosque osprodutores rurais não vão entender.
“Nossos funcionários geralmente saem das universidades
de agronomia e depois são treinados na linguagem financeira”, explica o executivo. “Émuito importante que a gente não
assuste o cliente.”

OempresárioLuizOsórioDumoncel, da Três Tentos, cerealista do município de Santa Bárbara do Sul, no noroeste do Rio
Grande do Sul, representa bem
o perfil de cliente da consultoria: Dumoncel reúne cerca de 8
mil produtores de soja, milho e
trigo que usam principalmente
asferramentasdegerenciamento de risco oferecidas pela Intl
FCStone.“Oprodutorestá interessado em garantir preços e se
proteger, mas não quer um longo discurso sobre derivativos e
operações estruturadas”, diz o
empresário.
Com faturamento de R$ 400
milhões ao ano, a Três Tentos
também encomendou à Intl
FCStone um estudo sobre o futuro da companhia. Entre as decisões já tomadas, conta Dumoncel, está o investimento
em inovação para aumento da
produtividade – a empresa tem
parcerias firmadas com desenvolvedoras de semente como
Basf e Monsanto – e o início da
operação industrial. Até o fim
de2012estaráemfuncionamentoumafábricadebiodiesel,farelo e óleo de soja, fruto de um
investimento de R$ 50 milhões,
querecebeuumaportefinanceiro do BNDES. / F.S.

