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Interpublic

US$ 6 bilhões

Publicis teria feito oferta
pelo dono da DraftFCB e
da McCann Erickson.

Grupo francês pagaria ágio de 40% sobre o
valor de mercado do americano Interpublic.
Empresas se negaram a comentar o tema.
DIVULGÇÃO

Fernando Scheller

ão

de

st

e

ar

tig

o

é

OShoppingJKIguatemi,aoinaugurar duas de suas lojas – a rede
de fast fashion britânica Top
Shop e a cadeia francesa de maquiagem Sephora –, foi obrigado
a acionar a segurança para organizar os clientes que, ávidos por
novidades, aguardavam em filas
para poder entrar. Tudo para ter
acessoaprodutosantessó disponíveis no exterior.
Esses dois episódios se refletemnosnúmerosdeumapesquisadaagênciaDraftFCBqueanalisa a relação de consumidores de
cinco países – Estados Unidos,
Brasil, China, Índia e Alemanha
–comasmarcas.Segundoaagência,osbrasileirossãoosmaispropensos a considerar a reputação
de uma marca “mais importante
do que nunca” para a decisão de
compra e também os mais abertos a se tornarem “advogados”
de um produto ou serviço nas redes sociais (veja quadro acima).
SegundoMatthewWillcox,diretor executivo da DraftFCB e
um dos responsáveis pelo levantamento, os resultados brasileiros são mais parecidos com as
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Willcox (E)
e Peigh: o
desafio é
transformar
o ‘curtir’ nas
redes sociais
em ‘adorar’

Em pesquisa feita em cinco países,
brasileiros se destacam como os mais
propensos a compartilhar
preferências de consumo

Troca. A quantidade de lan-

ÁVIDOS POR INFORMAÇÃO

G Brasileiros

são propensos a buscar informações sobre marcas
e não têm medo de explicitar suas preferências na internet
ÍNDICE EM PORCENTAGEM

"Obcecados" por
informações e reputação
das marcas
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Pessoas que veem o ato
de "curtir" empresa no
Facebook negativamente
ALEMANHA
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que, além de estar aberto a receber informações nas redes
sociais, ele também está disposto a passá-las adiante – às
vezes, com uma recomendação. “O grande desafio não é
mais que alguém ‘curta’ uma
marca, mas que o internauta
fale sobre ela para seus amigos”,dizTerryPeigh,vice-presidentesênior dogrupoInterpublic, holding à qual a DraftFCB pertence, que ajudou a
elaborar a pesquisa.
O desafio das marcas é usar
a grande popularidade do Facebook no País – são mais de
50 milhões de usuários cadastrados – para transformar um
simples “curtir” em “adorar”.
“Não há jeito de pensar uma
açãopublicitária edeixaroFacebook de fora”, diz Roberto
Fernandez, diretor de criação
da JWT. “A Ford, por exemplo, faz isso há muito tempo.
É preciso começar a trabalhar
obarulhodeumanovidadeantes mesmo do lançamento de
um novo produto, para criar
expectativa no consumidor.”
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respostas de China e Índia do
que com as das nações desenvolvidas. Isso reflete o fato de que
brasileiros, chineses e indianos
sótêm agora acesso aitens que já
são “commodity” para americanos e alemães. “O brasileiro vê a
informação sobre marcas como
um ‘ativo’. E quer mostrar seu
conhecimento”, diz Willcox.
A busca por informações nas

três grandes nações em desenvolvimentopassa pelasredes sociais. Enquanto 40% ou mais dos
brasileiros, chineses e indianos
disseram considerar sites como
o Facebook um bom local para
pesquisar produtos, o índice de
americanos que pensam igualmente foi de 29%. O porcentual
de alemães foi ainda menor: 15%.
O diferencial do brasileiro é

çamentos é vital para a sobrevivênciadeumamarca.ANielsen explica que, em categogrias como limpeza e alimentos, há produtos básicos que
perderam o apelo de marca,
como sabão em pedra e óleo
de soja. “O consumidor não
vê inovação e acaba migrando
para as marcas próprias dos
varejistas, pois deixa de ver
sentido em pagar mais. E acaba indo gastar esse dinheiro
em outro lugar”, diz Olegário
Araújo,diretorde atendimento ao varejo da Nielsen.
Quasetodososconsumidores brasileiros estão em busca
de qualificação ou sofisticação em diferentes categorias
– isso serve para alimentos,
viagens, automóveis e eletrônicos.Emborahajamuitoconsumo reprimido a ser satisfeito,a novidade se esgota após a
experimentação. “Depois que
apessoaadquireconhecimento, o custo-benefício passa a
ser determinante”, diz Araújo. Após o contato inicial, começa a parte difícil: a “prova
de fogo” da sobrevivência de
uma marca no longo prazo.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 ago. 2012, Negócios, p. N6.
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Garotos propaganda
Lílian Cunha

Um empresário, um jogador de
vôlei e um cantor ainda desconhecido fora da internet foram
as escolhas da Nextel para uma
nova série de comerciais para
TV. “Já fizemos filmes legais

com celebridades, como NeymareFábioAssunção.Mas,nesta campanha, trabalhamos três
universos diferentes, contando
experiênciasdesuperação.Queremos falar da relação da rede
pessoal desses personagens
com os públicos da Nextel, que

Vida. Ricardinho e Romero Rodrigues contam suas histórias

são os empresários, esportistas
e músicos”, diz Gustavo Diament, vice-presidente de marketing da Nextel Brasil.
Em um dos filmes, o jogador
de vôlei Ricardinho fala da volta
à seleção após longo tempo fora
das quadras. Em outro, o destaque é o cantor Renato Vianna,
com mais de dois milhões de
viewsnaweb.Noterceiro,opro-

tagonistaéofundadordoBuscapé, Romero Rodrigues.
A peça com Ricardinho tem
continuação online, gravada
em um ginásio de vôlei, um dia
antes do jogador embarcar para
a Olimpíada, em Londres, com
a participação de sua esposa e
filha. A campanha começa no
dia 13. A criação é da Loducca e
produção da O2 Filmes.

Quer se formar? Primeiro é preciso criar uma empresa
Um curso global garante
que é possível criar um
empreendedor de
tecnologia em apenas
quatro meses
THE NEW YORK TIMES

Serápossível criarumempreendedor da área de tecnologia
num prazo de apenas quatro
meses? Sim, afirma um curso
global de treinamento chamado Founder Institute, iniciado
em 2009. Por taxas de ensino
inferiores a US$ 1 mil, os alunos
participam de aulas com uma
meta específica: criar uma empresa totalmente operacional.
Na verdade, exige-se deles que
se tornem empresários antes
de poderem se formar.
Para serem aceitos, os estudantes não precisam ter uma
ideia pronta, mas devem se submeter a um teste que, de acordo
com o instituto, seria capaz de
prever seu sucesso enquanto

empreendedores. Eles podem
manter seus empregos enquantoestudam,mas istonãosignifica que o curso seja fácil. A carga
detrabalhoéextremamenteexigente, e 60% dos inscritos não
conseguem se formar.
Mas esse instituto de fins lucrativos, com sede em Mountain View, Califórnia, diz já ter
ajudado na criação de mais de
500 empresas. Isso foi conquistado com a decisão de se tornar
global, com filiais em 14 países e
27 cidades. O objetivo é ganhar
dinheiro em parte por meio de
sua participação nas empresas
criadas pelos formandos.
O instituto nasceu de uma
ideia de Adeo Ressi, 40 anos,
que já fundou oito empresas.
Ressi enxergou uma necessidade de educar os empreendedores antes mesmo do estágio das
ideias. Ele se propôs a criar um
tipo de escola vocacional voltada para o ensino das engrenagens do empreendedorismo,
distinguindo-a dos cursos altamente seletivos que costumam

SALLY RYAN/THE NEW YORK TIMES

Reprovação. Cerca de 60% dos inscritos no curso não conseguem se formar
apoiar as empresas iniciantes
(startups) antes do estágio do
capital de investimento. A
TechStars, uma das mais conhecidas dentre essas “aceleradoras”, aceita apenas 1% dos solicitantes.
De Tel Aviv a Chicago, as aulas costumam envolver cerca

de 30 alunos – mas poucos desse grupo conseguem se formar.
Em 15 sessões, os estudantes
aprendem sobre temas como
renda, custo e lucro; marketing
e vendas; apresentação e publicidade; e captação de recursos.
Os líderes das filiais adquirem uma participação nas em-

presas criadas. Os formandos
colocam 3,5% de suas empresas
num pool comum de equity
com vencimento em 10 anos.
Se uma empresa é vendida, participa de uma fusão ou passa a
ser pública neste período, 30%
do valor fica com os orientadores, 30%vai para aturma do em-

preendedor, 25% ficam com a
liderança da filial e 15% vão para o Founder Institute.
O instituto diz que 42% dos
participantes receberam financiamento externo nos seus primeiros seis meses de operação,
e cerca de 10% de suas empresas quebraram.
Alguns participantes do mercado se mostram céticos a respeito do modelo, entre eles, dirigentes de escolas renomadas
de negócios e mesmo financiadores.
“Acho que o Founder Institute é útil por ser um catalisador
capaz de dar mais estrutura às
ideias dos participantes, mas
gostamos de financiar pessoas
que estejam trabalhando em
suas ideias em tempo integral e
que sejam especialistas de nível mundial”, disse Aziz Gilani,
diretor da firma de capital de
investimento DFJ Mercury,
que investe em empresas que
participamdecursos aceleradores como a TechStars./TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

