
Tecnologia está a favor das marcas 
F o t o s : A l ê O l i v e i r a 

por Kelly Dores 

Um momento como nunca an-
tes visto com muitas ferra-

mentas e tecnologia à disposição 
para se fazer propaganda. Foi 
assim que Marcello Serpa, sócio 
e diretor geral de criação da pre-
miada AlmapBBDO, definiu a 
atual fase da publicidade durante 
sua participação como debatedor 
na comissão "Novos Caminhos 
para criar e fortalecer marcas". 
Segundo ele, apesar de se usar 
muitas expressões, o que um pu-
blicitário sabe fazer de melhor é 
vender. "Acho divertidíssimo fa-
lar de marcas e as diferentes ma-
neiras de divulgá-las, difundi-las. 
A gente vive hoje um momento 
como nunca tivemos antes, com 
tantas ferramentas e tecnologia 
para fazer o que melhor sabemos 
que é vender", ressaltou Serpa. 

O criativo também 
destacou que está mais 
complexo vender para 
um consumidor tão 
consciente e que por 
isso é preciso tornar as 
marcas mais próximas, 
verdadeiras e huma-
nas, por uma questão 
de necessidade, já que 
esse novo consumidor 
'obriga' as marcas a se 
relacionarem de forma 
mais igualitária. 

Marco Simões, da Coca-Cola: consumidor é um potencial formador de opinião Marcello Serpa, da AlmapBBDO: marcas precisam ser verdadeiras, humanas 
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tirar uma marca do zero para se 
tornar conhecida, lembrada. Por 
isso, estávamos prontos para ou-
vir elogios e críticas". O resultado 
da estratégia é que a Nissan pulou 
de um market share de 0,8% para 
4%, em março de 2012 e assumiu 
a sexta posição no ranking das 
maiores montadoras do Brasil. 

0 CONSUMIDOR 
O papel cada vez mais relevante 
dos consumidores na construção 
das marcas com as redes sociais 
também foi o fio condutor dos 
debates da comissão presidida 
por Marco Simões, diretor de co-
municação da Coca-Cola. "Hoje 
qualquer consumidor é potencial-
mente um formador de opinião", 
reforçou o executivo. 

O apresentador da TV Record 
Rodrigo Faro, que participou do 
painel, contou um pouco sobre a 
sua trajetória afirmando que um 
dos caminhos para construir a 
sua própria marca foi se envolver 
com o público. "Com muito tra-
balho, quase que empiricamente, 
construí a marca [Rodrigo Faroj, 
que conecta várias outras", disse. 
Para o apresentador, não existe 
mais "consumidor bobo". "Hoje o 
consumidor tem voz, pode deto-
nar ou falar bem de uma marca 
nas redes sociais". 

Já o vice-presidente do Fa-
cebook para a América Latina, 
Alexandre Hohagen, apresentou 
o conceito 365 dias, que está ali-
cerçado na comprovação de que a 
nova geração está conectada em 
diversas plataformas. Para ele, o 
maior desafio para a publicidade 
é começar a construir histórias, 
diante de consumidores cada vez 
mais engajados. "A comunicação 
agora é 365 dias e não mais 360o", 
falou o executivo. 

Outro ponto de vista de Hoha-

gen é que pela primeira vez o boca 
a boca foi levado para a internet. 
"São 45 milhões de pessoas reuni-
das no Facebook só no Brasil", dis-
se. Ele também pontuou que outro 
desafio da indústria é encontrar 
métricas para medir as ações publi-
citárias nas mídias fragmentadas. 

delo de negócios de agência de 
publicidade [full Service, incluin-
do a compra de mídia] único no 
mundo e que permite manter a 
qualidade". 

Ao final dos debates, Orlando 
Marques, ceo do Grupo Publicis 
Brasil, apresentou as teses da co-

VALOR DA IDEIA 
Respondendo à pergunta de um 
dos congressistas na plateia, que 
questionou Marcello Serpa a res-
peito do valor de uma ideia, o 
publicitário foi enfático: "é muito 
difícil precificar o valor de uma 
ideia. Mas o Brasil tem um mo-

missão (veja nesta página) que 
foram votadas e aprovadas e têm 
como objetivo fundamental a re-
comendação do acompanhamen-
to das marcas em todas as mídias, 
bem como o investimento nos sis-
temas de medição de audiência 
das novas plataformas. 

Serpa trouxe à mesa 
de debates o case da 
Pepsi, "Pode ser", que 
segundo ele está base-
ada numa verdade ab-
soluta da marca. "Esse 
campanha fez muito 
sucesso nas redes so-
ciais. No momento que 
as marcas assumem 
suas verdades, quali-
dades e fraquezas, elas 
ganham adeptos ime-
diatamente". 

Segundo ele, não 
é mais possível criar 
conteúdos sem levar 
em consideração as 
condições humanas. Além disso, 
as marcas deixaram de ser "sagra-
das". "As marcas tinham um dis-
curso paternalista e isso acabou. 
Elas deixaram de ser sagradas há 
algum tempo para se misturar", 
frisou o publicitário. 

Para o criativo, uma grande 
vantagem atual para as empresas 
é que com as novas tecnologias 
e as redes sociais as marcas têm 
acesso a todos os consumidores. 
"Antes só tinham 'bala' as gran-
des marcas que possuíam poder 
de compra de mídia", observou. 
Ele também lembrou que existem 
várias maneiras de fazer propa-
ganda e em sua opinião a melhor 
delas é aquela feita com arte. 

O sócio da AlmapBBDO co-
mentou ainda que, nessa era da 
superexposição, a pior situação 
para uma marca é a indiferença. 
"Morremos de medo que um post 
no Facebook acabe com a reputa-
ção de uma marca. Mas pior do 
que isso é a indiferença". Para ele, 
toda marca também é uma mídia. 
"As marcas estão no Facebook, no 
Twitter, como os consumidores". 

Em relação à indiferença, Car-
los Murilo Moreno, diretor de ma-
rketing da Nissan, confessou que 
até alguns anos atrás a montado-
ra era praticamente uma marca 
insignificante, com 0,8% de ma-
rket share, e que, para torná-la co-
nhecida, lembrada no momento 
de compra, a estratégia foi ousar 
com criatividade. Segundo ele, a 
solução foi apostar nas redes so-
ciais. "Ou a comunicação era im-
pactante ou a gente ia perder toda 
a verba", lembrou o executivo. 

De acordo com Moreno, o 
método usado para medir a efi-
ciência da agência, a Lew'Lara/ 
TBWA, criadora do famoso case 
"Pôneis malditos", foi pelo núme-
ro de posts e tweets. "A missão era 

Rodrigo Faro, 
da TV Record: 

não existe mais 
consumidor bobo 

Murilo Moreno, 
da Nissan: prontos 

para ouvir 
elogios e criticas 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, ano 45, n. 2402, p. 38, 4 jun. 2012.




