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Fernando Scheller

Quando decidiu abrir seu negó-
cio próprio, o brasileiro PJ Perei-
ra surpreendeu o colega de traba-
lho e futuro sócio Andrew
O’Dell com uma ideia pouco
usual: atrair um investidor brasi-
leiro para construir uma agência
baseada em San Francisco, na Ca-
lifórnia. Incrédulo, O’Dell veio
ao Brasil, em 2008. Contra suas
expectativas, ele selou, dias de-
pois, a sociedade com o empresá-
rio Nizan Guanaes, do grupo
ABC, que inclui também as agên-
cias África, DM9DDB e Loducca.

A Pereira & O’Dell assume de
vez agora a relação com o Brasil:
está iniciando este mês sua ope-
ração em território nacional, gra-
ças à conquista da conta de redes
sociais da Fiat Brasil. A vanta-
gem de fazer parte do ABC é a
redução de custos para a abertu-

ra da filial. Em vez de ter de alu-
gar um escritório para atender
sua única conta no País, a Pereira
& O’Dell vai usar um espaço da
Sunset, outra agência “irmã”, evi-
tando custos desnecessários.

Apesar de o negócio Pereira &
O’Dell ainda ser relativamente
pequeno para o grupo de Nizan,
com faturamento pouco supe-
rior a R$ 30 milhões por ano – ou
cerca de 4% da receita de R$ 750
milhões em 2011 –, a agência po-
de ter um papel chave à medida
que o consumidor se torna mais
resistente à publicidade tradicio-
nal. A prioridade, afirma Pereira,
é evitar meios tradicionais, co-
mo a TV. “Hoje o espectador fo-
ge do comercial”, explica. “É pre-
ciso integrar conteúdo e propa-
ganda.”

A receita da Pereira & O’Dell é
identificar os interesses do públi-
co-alvo de seus clientes. Um

exemplo é a campanha Rolling
Words (em tradução aproxima-
da, “palavras enroladas”), um
songbook do rapper Snoop
Dogg, conhecido pela apologia à
maconha e também proprietário
da marca de papéis para enrolar
cigarros Kingsize Slim Rolling
Papers.

O trabalho, premiado com o
Leão de Ouro na categoria De-
sign no Cannes Lions Festival In-
ternacional de Criatividade, traz
as letras das músicas impressas
em tinta atóxica em páginas facil-
mente destacáveis.

Multiplataforma. Nos Estados
Unidos, a realidade é do consu-
mo de conteúdos “on demand”,
com opções como TiVo, DVR (di-
gital video recorder) e Apple TV.
Nesse cenário, é muito mais difí-
cil prender a atenção do especta-
dor. “Acho que a publicidade ho-
je é 20% o produto e 80% a esco-
lha da mídia”, diz Pereira.

Segundo o publicitário, o pú-
blico está interessado em con-
teúdo de qualidade – não impor-
ta o meio de veiculação. “Quan-
do o produto é bom, vai se rever-
berar em várias outras mídias. É
o caso da novela Avenida Brasil,
que realmente ‘pegou’. É por is-
so que hoje você abre o Twitter
ou o Facebook e só se fala de no-
vela.”

A Pereira & O’Dell está conse-
guindo tirar o produto do centro
da estratégia mesmo para clien-
tes bem maiores do que os pa-
péis para cigarro de Snoop Dogg.
Para promover os processado-
res da Intel – que são usados pelo
consumidor final, mas não são
vendidos diretamente a ele –, a
empresa criou uma série de cur-
tas-metragens no You Tube inti-
tulada The Beauty Inside (A Bele-
za de Dentro).

Estrelados por Topher Grace
(That 70’s Show) e Mary Eliza-
beth Winstead (À Prova de Mor-
te), os filmes fazem referência
marginal ao produto instalado
nos computadores.

A dúvida do mercado é sobre a
capacidade de a Pereira & O’Dell
se tornar um negócio mais rele-
vante para o grupo ABC lançan-
do mão de uma publicidade me-
nos direta.

Mesmo relativamente pe-
quena,dizem fontes de merca-
do, a agência serve a um pro-
pósito importante de Nizan
Guanaes: dar a impressão de
que o grupo ABC é uma rede
de agências internacional.
Apesar de a Africa ter escritó-
rios fora do País, a Pereira &
O’Dell é considerada a unida-
de realmente estrangeira do
grupo.

Nos grandes eventos que o
ABC participa, a Pereira &
O’Dell sempre é tratada com
destaque. No último Festival
de Cannes, o grupo arrendou
um hotel inteiro para convida-
dos e patrocinou a vinda de
Bill Clinton ao evento. Nizan
fez uma breve apresentação
do grupo, mas foi PJ Pereira
quem comandou a sessão de
perguntas e respostas com o
ex-presidente americano.

Nicho. A concorrência, no en-
tanto, questiona a capacidade
da Pereira & O’Dell de ganhar
escala sem antes escolher um
nicho claro de atuação. “Acre-
dito que eles precisam se assu-
mir como uma agência de
DNA digital. Na época em que
estava na Click, o PJ fez óti-
mostrabalhos”, lembraum ex-
colegadePereira,quepediupa-
ranãoser identificado. “Node-
senho atual, a Pereira & O’Dell
parece estar mais disposta a ir
no balanço do mercado, pois
nãoestá segurade sio suficien-
te para assumir uma posição”
afirma o concorrente.

MÍDIA&MKT

O braço americano do Grupo ABC, de
Nizan Guanaes, inicia operações no
mercado nacional após conquistar a conta
de redes sociais da Fiat Brasil

Pereira &
O’Dell agora
no Brasil
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Making of

Escolha até quinta-feira
pela internet o melhor
desenho do Brasil

RED BULL DOODLE ART

Tudo para andar de carro

1,5 mil estudantes de 29 universidades
mandaram seus ‘doodles’ - desenhos rabis-
cados em papel. Mas só 58 são finalistas
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Lílian Cunha

Desde que terminou com 9 se-
gundos e 86 milésimos etapa de
Bruxelas da Liga Diamante de
Atletismo no mês passado, o ja-
maicano Usain Bolt não voltou
mais às pistas. Está de férias das
corridas até 2013. O homem
mais rápido do mundo se dedica
agoraa umamaratona de marke-
ting: junto com a Puma, sua pa-
trocinadora desde os 12 anos de
idade, ele já passou pelo Japão e
Estados Unidos para promover
a marca alemã. Esta semana é a
vez do Brasil. Entre amanhã e
quarta-feira, ele conhecerá o Rio
de Janeiro, sede da próxima
Olimpíada, onde, conforme dis-
se em agosto, irá defender seus
três recordes olímpicos (100 e
200 metros rasos e revezamen-
to 4 x 100 metros).

“Bolt personifica o que a mar-
ca Puma quer ser: esporte e di-
versão juntos”, afirma Marcelo

Nicolau, gerente de marketing
da marca alemã no Brasil. “Por
isso, para nós, ele é o garoto-pro-
paganda perfeito.

A Puma, segundo Nicolau, co-
lhe agoraosfrutos de um progra-
ma de patrocínio que começou
há 14 anos, quando Bolt ainda
não tinha nenhum título, mas já
fazia parte da seleção jamaicana.
Naquele ano, a marca assinou
um contrato de longo prazo com
o time Jamaicano – é o mesmo
contrato que vigora até hoje.

“No Brasil, onde a exposição
do Bolt na mídia durante a Olim-
píada foi disparadamente maior
que em outros países da Améri-
ca Latina, nosso crescimento de
vendasestá na casados dois dígi-
tos”, afirma o executivo. “Isso
acontece porque o brasileiro se
identifica com o jeito despojado,
divertido e alegre do Bolt, por-
que esses são valores nacio-
nais”, diz ele.

A Puma, que considera o País
um de seus mercados prioritá-
rios, quer elevar suas vendas
anuais a US$ 5 bilhões até 2015.
Em 2011, a receita foi de US$ 3,7
bilhões. A imagem de Bolt é es-
tratégica para se alcançar esses
resultados. O principal produto
da Puma são os calçados, que re-

presentam 50% das vendas da
empresa. E é o tênis o produto
quemaisaparecequando Boltes-
tá nas pistas. Principalmente
quando ganha a prova e come-
mora, fazendo a tradicional po-
se do relâmpago. Ou jogando
suas sapatilhas para a torcida.

Pepsi na Coca. Mas patrocinar
atletas não é uma tática isenta de
riscos. Longe disso. Basta recor-

dar casos como o da Procter &
Gamblee o golfista Tiger Woods
(que teve sua imagem arranhada
quandovieram apúblicoseusca-
sos extra-conjugais)e o daCoca-
Cola e o jogador Ronaldinho
Gaúcho (que deixou o Flamen-
gopelo Atléticomineiro,patroci-
nado pela Pepsi).

“É claro que há riscos, mas is-
sodiminuiseaempresa acompa-
nha o atleta desde o começo da

carreira,quandoeleaindanãoes-
tá no ápice”, afirma Nicolau. “A
relação com o atleta, quando fei-
to dessa forma, é muito mais ge-
nuína e evita problemas.”

A estratégia da Puma, segun-
do Rafael Plastina, diretor da
Nielsen Sports, está correta.
“Há três grandes perigos quando
uma marca se associa a um atleta
e não a um evento esportivo ou a
uma equipe”, diz o especialista.

O primeiro é o de o atleta não ter
a performance esperada. Contra
isso, não há muito o que fazer, a
não ser colaborar para um bom
treinamento. O segundo perigo
é a possibilidade de o atleta ser
“aliciado” pela oferta de um pa-
trocínio mais gordo vindo de
uma marca rival.

O terceiro – e mais comum – é
o risco de o atleta se envolver em
escândalos. “O relacionamento
longo e estreito minimiza isso,
atéporque as marcas hoje em dia
costumam dar treinamento de
marketing ao esportista, para
que ele saiba se comportar, falar
com a imprensa e ser um embai-
xador da marca”.

Bolt, nesse quesito, é cam-
peão. Sabe falar com a imprensa,
sabe agradar os fãs. Quando che-
gouaLondres,andavameiosumi-
do da mídia. Diziam até que esta-
ria machucado. Foi aí que decla-
rouàimprensa:“Vimparacápara
me tornar uma lenda.”

“Isso foi planejado para gerar
barulho”, explica Plastina. “Mas
ele disse a frase com o tom certo
de voz ede uma forma quetirou o
viés de arrogância que a declara-
ção poderia ter.” Semanas de-
pois, Bolt bateu três recordes
olímpicos.
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Para a Puma, Usain Bolt é o ‘garoto-propaganda perfeito’

A revista Wired recentemente
publicou seis páginas sobre o fe-
nômeno dos gatos na internet.
Já existe até uma agência de pro-
paganda no Canadá especializa-
da em filmes com gatos. Apro-

veitando a onda, a Toyota da No-
va Zelândia lançou na semana
passada um filme, criado pela
Saatchi & Saatchi, que tem um
gato como protagonista. O bi-
chano, com ferimento na pata,

é levado pela dona ao veteriná-
rio no novo Corolla. O bichi-
nho se apaixona pelo carro e aí
passa a provocar os maiores es-
tragos para ser levado à clínica–
o pretexto que precisa para pas-
sear no automóvel. “Quem já
teve de levar um gato num car-
ro sabe o quanto eles odeiam

isso”, disse Corey Chalmers, di-
retor criativo da agência. “Por
isso a história do gato que se ma-
chuca para andar no Toyota é
tão exagerada e engraçada”,
diz. O gato foi treinado por Ca-
roline Girdlestone, a mesma
que treinou os animais em Babe
– O Porquinho Atrapalhado.
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Vote no rabisco

Dupla. PJ
Pereira (D),
com O’Dell:
desafio é
definir nicho
de atuação

Caneta e papel

● Conceito
No filme The Beauty Inside, feito
para Intel e Toshiba, o perso-
nagem central acorda todos
os dias com um corpo diferen-
te – às vezes homem, outras
mulher – para provar que o
que conta é a beleza interior.

O homem mais rápido do
mundo estará no Brasil
nesta semana para
promover a marca alemã
de artigos esportivos
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Doido. Ele se joga no cimento para ir ao veterinário – de carro

Tênis para
torcida.
Bolt sabe
como
agradar fãs
e imprensa

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2012, Negócios, p. N6.




