
seleto o grupo de agências brasileiras 
que lista em seu rol de prêmios um 

Grand Effie. Mesmo detentoras de deze
nas de Leões de Cannes não exibem, em 
suas prateleiras, um "e" estilizado, pesado 
e negro, que representa o prêmio. Na sema
na passada, a Talent passou a figurar nes
ta confraria graças ao case "Pergunta lá no 
Posto Ipiranga" Nas três primeiras edições 
do Effie Brasil, foram premiadas a JWT ("Bi
chos" para a Ford, em 2009), Ogilvy ("Não 
é ilegal. Não é imoral. E não engorda" para 
Hellmann's, em 2010) e AlmapBBDO ("Po
de ser?" para Pepsi, em 2011). 

O case desenvolvido pela Talent para 
Ipiranga foi premiado por ter partido de 
um cenário de incertezas e, ainda assim, 
ter reposicionado a marca como uma re
de de postos que oferece muito mais ser
viços do que apenas a venda de combus
tíveis. Ao todo, o trabalho de mudança na 
percepção da marca levou dois anos e co
roou o relacionamento de 16 anos entre 
agência e anunciante. 

As campanhas em mídia dos últimos 
dois anos fizeram disparar a performance 
da marca: o recall passou de 31% para 49%. 
O slogan "Pergunta lá no Posto Ipiranga" vi

rou bordão, tomou as redes sociais e vira-
lizou. O índice de prestígio saltou de 19% 
para 32% e, pela primeira vez, a marca se 
tornou Top of Mind da categoria (33%). Os 
dados foram registrados por tracking de 
comunicação e marca pela TNS, em 2011. 

Do ponto de vista dos negócios, os donos 
de postos passaram a valorizar a importân
cia de serviços como Jet Oil (manutenção 
de veículos) e Am/Pm (lojas de conveniên
cia). O trabalho da Talent contribuiu, ain
da, para que o Grupo Ultra se tornasse as
sociado à inovação. Em 2012, o anunciante 
figurou no ranking da Forbes entre as cem 

empresas mais inovadoras do mundo. "Ti
vemos um papel, reconhecido pelo cliente, 
de ajudá-lo a enxergar o tamanho da pista 
onde trafegávamos" avalia Renana Serafim, 
diretora-geral de planejamento. "Ao trans
formar a Ipiranga num negócio maior do 
que apenas vender combustível, provoca
mos uma mudança no mercado." 

De quebra, foi possível notar algum des
conforto na concorrência. Numa entrevista 
para seu programa na Rede Globo, Jô So
ares perguntou a Graça Foster, presidente 
da Petrobras (principal concorrente da re
de do Grupo Ultra), o que ela achava das 
campanhas da Ipiranga. Ouviu como res
posta, depois de um suspiro, que elas ser
viam como "uma grande motivação para 
que a gente faça as nossas melhores ainda" 

Inteligência premiada 
Além do Grand Effie, a cerimônia da se

mana passada revelou os cinco Ouros e 11 
Pratas desta edição. Ao todo, 65 cases foram 
inscritos. Em 2011, foram entregues cinco 
Ouros e oito Pratas, entre 72 concorrentes. 

A edição de 2012 registrou uma curiosi
dade: pela primeira vez na edição do Effie 
Brasil uma agência estrangeira foi premiada. 
Trata-se da Ponce Buenos Aires, detentora 
da conta da marca Rexona, da Unilever, pa
ra a América Latina. O case premiado foi o 
lançamento de um desodorante para o pé, 
cuja campanha teve apoio de implantação 
no Brasil da Borghi/Lowe. De acordo com 
o regulamento do prêmio, agências estran
geiras podem ser premiadas no Brasil, des
de que os cases tenham sido postos em prá
ticas no mercado local. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1534, p. 20, 5 nov. 2012.




