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CONTEÚDOS PREMIADOS EM 2012

Fernando Scheller

Um aparelho para contar as ca-
lorias gastas ao longo do dia,
um aplicativo para ouvir músi-
ca de graça, um programa de rá-
dio que transmite, juntamente
com a programação, um ruído
que espanta mosquitos ou até
chuveiro gigante para um ba-
nho gelado na praia. As propa-
gandas premiadas no Cannes
Lions Festival Internacional de
Criatividade têm algo em co-
mum: oferecem, de alguma ma-
neira, um serviço ou uma expe-
riência ao consumidor.

É justamente essa combina-
ção de relevância e criatividade
que os jurados brasileiros vão
buscar no festival de 2013. O
evento, do qual o Estado é re-
presentante oficial, ocorre en-
tre os dias 15 e 22 de junho na
Riviera francesa. “Estou atrás
de filmes que transcendam a
propaganda, que sejam capazes
de traduzir grandes ideias e in-
corporar as estratégias do clien-
te”, diz Fábio Fernandes, presi-
dente e diretor de criação da
F/Nazca Saatchi & Saatchi, que
julgará uma categoria pela ter-
ceira vez em Cannes.

Para o publicitário, ações co-
mo a da cadeia de comida mexi-
cana Chipotle, dos Estados Uni-
dos, transparecem uma preocu-
pação da companhia em se dife-
renciar da concorrência ao certi-
ficar a origem das matérias-pri-
mas dos sanduíches e refeições
servidos aos clientes. A empre-
sa, que recebeu o Grand Prix de
Film Lions em 2012 por um co-
mercial de dois minutos em ani-
mação stop motion – feita artesa-
nalmente, quadro a quadro –,
foi simplesmente a tradução

perfeita para essa estratégia, na
opinião de Fernandes. “É muita
sorte ter uma estratégia inova-
dora nas mãos”, diz o publicitá-
rio. “Na maioria das vezes, o pro-
fissional tem de lidar com um
produto que já virou commo-
dity. Aí, encontrar um diferen-
cial é muito mais difícil.”

Em um mundo cada vez mais
conectado, as experiências de

marca criadas pelas agências
têm de ser marcantes o suficien-
te para que os consumidores
atingidos se sintam compelidos
a ir às redes sociais falar sobre
elas. “Uma ação promocional,
feita em local específico, não
faz barulho nenhum por si só”,
diz Mário D’Andrea, sócio e di-
retor de criação da Fischer &
Friends, outro veterano de festi-

vais, que em 2013 julgará a cate-
goria Promo & Activation.

D’Andrea cita o caso da cam-
panha Sprite Shower, criada pe-
la brasileira Ogilvy e premiada
com o Leão de Prata em Promo
Lions no ano passado. A agên-
cia criou uma máquina de Spri-
te do tamaho de uma casa e a
instalou em uma praia de Bú-
zios, no Rio de Janeiro. Em vez

de servir soda limonada, a má-
quina tinha duchas de água do-
ce grátis para os banhistas que
saíam do mar. “Quem esteve lá
teve uma baita experiência de
marca”, diz o publicitário. “Mas
é colocando essa ação na inter-
net, especialmente no You Tu-
be e no Facebook, que esse even-
to específico pode tomar uma
proporção bem maior.”

Dispositivos móveis. Estrean-
te como jurado em Cannes na
categoria Mobile Lions, Michel
Lent Schwartzman, diretor de
criação da Pereira & O’Dell, diz
que os smartphones são o canal
ideal para a troca contínua com
o consumidor. “Os aplicativos
são perfeitos para a criação de
serviços que as pessoas vão
usar de verdade”, explica. Nes-
te quesito, diz ele, a Coca-Cola
é uma das marcas que saíram na
frente, com a criação de apps co-
mo o Coca-Cola FM, que pode
ser baixado gratuitamente.
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Perfil dos premiados em Cannes mostra que não basta contar uma
história; é preciso oferecer vantagens claras para o consumidor
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Em busca das
grandes IDEIAS

Making of

Começa hoje em São
Paulo exposição sobre o
automobilismo brasileiro

ESPORTE E CULTURA

Perfume, moda e Paris

A mostra, que vai homenagear a prova ‘Mil
Milhas Brasileiras’, levará ao Conjunto
Nacional carros, fotos e troféus históricos

● Esportes ao ar livre
Vencedora do Grand Prix em Rá-
dio, a peça da Talent patrocinou
um programa de rádio que transmi-
tia, junto com músicas, uma fre-
quência para espantar mosquitos.

● Contando calorias
Escolhida nas categorias Tita-
nium e Cyber, a ação Nike Fuel
Band – uma pulseira que conta
calorias gastas – quer incentivar
a prática de esportes.

● Origem certificada
A peça ‘Back to the Start’, que
mostrava o controle da produção
das matérias-primas da rede de
fast food americana Chipotle, le-
vou o Grand Prix em Film Lions.

HISTÓRIA

Marina Gazzoni

A BRF quer compensar a ausên-
cia temporária da marca Perdi-
gão na seção de salames, lasa-
nhas e pizzas dos supermerca-
dos com um reforço na sua es-
tratégia de marketing. Em um
acordo firmado em 2011, a em-
presa retirou a marca de catego-
rias em que tinha presença rele-
vante por um período de até cin-
co anos. Essa foi a determina-
ção do Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Ca-
de) para aprovar a fusão de Sa-
dia e Perdigão, que criou a BRF.

Para manter a marca viva e

forte na cabeça do consumidor,
a BRF criou um plano de ação.
Uma das iniciativas foi comprar
a principal cota de patrocínio
da Copa do Brasil e colocar sua
marca no campeonato entre
2013 e 2015, em substituição à
montadora Kia. A nova edição
do evento será batizada de Co-
pa Perdigão do Brasil.

A estratégia foi definida após
um estudo de posicionamento
de marca iniciado pela BRF no
fim de 2011 e concluído em no-
vembro de 2012. “A marca Perdi-
gão é um patrimônio importan-
te da empresa. É uma marca liga-
da à brasilidade e à culinária re-
gional. Achamos que o patrocí-
nio ao futebol se encaixa perfei-
tamente no posicionamento da
Perdigão”, disse o diretor de
marketing da unidade de carnes
da BRF, Eduardo Bernstein.

Além de dar seu nome ao cam-
peonato, a empresa também

tem reforçado a presença da
Perdigão nos supermercados. A
marca entrou em novas catego-
rias, como maionese, e lançou
mais opções de pratos prontos
na linha Meu Menu.

Esporte. O patrocínio da Copa
do Brasil é o maior já feito pela
Perdigão e a primeira grande
ação no futebol nacional. A em-
presa estreou nos patrocínios
esportivos em 1964, com o
apoio ao time de futebol de Vi-
deira, em Santa Catarina. Entre
os anos 70 e 90, também patro-
cinou atletas de automobilismo
e times de futebol de salão e bas-
quete de cidades do interior.

“Patrocinar a Copa do Brasil
é uma boa saída para a Perdigão.
Isso mantém a marca forte, as-
sociada a um esporte popular e
sem apoiar especificamente
um time de futebol”, disse o che-
fe do departamento de marke-

ting da ESPM, Marcelo Pontes.
Ele lembra que, além de divul-
gar a marca em rede nacional, a
empresa pode aproveitar o pa-
trocínio para estreitar seu rela-
cionamento com públicos im-
portantes, como funcionários e
supermercadistas, distribuin-
do convites para os jogos.

Ao avançar no patrocínio es-
portivo, a Perdigão segue um ca-
minho já trilhado pela Sadia. A
marca apoia atletas como o gi-
nasta Arthur Zanetti e a judoca
Sarah Menezes, medalhistas de
ouro na Olimpíada de Londres.

Bernstein ressalta que não há
conflito de interesse entre Sa-
dia e Perdigão na área de patro-
cínio esportivo. “São posiciona-
mentos diferentes. A Sadia foca
em atletas olímpicos para refor-
çar uma imagem ligada à alimen-
tação saudável. Já a Perdigão en-
trou no futebol para se associar
à brasilidade.”

● Film Lions
Fábio Fernandes (presidente da
F/Nazca Saatchi & Saatchi)

● Press Lions
Marcello Serpa (diretor de cria-
ção da AlmapBBDO) e Ricardo
John (diretor de criação da JWT)

● Outdoor Lions
Márcio Ribas (diretor de criação
da NeogamaBBH)

● Rádio Lions
João Livi (vice-presidente da Ta-
lent, vencedora do Grand Prix da
categoria no ano passado)

● Cyber Lions
José Henrique Borghi (presiden-
te da Borghi Lowe)

● Design Lions
Luciano Deos (diretor-presidente
da Gad Branding & Design) e Gus-
tavo Greco (fundador e diretor de
criação da Greco Design)

● Direct Lions
Márcio Salem (presidente da
Salem)

● PR Lions
Andrew Greenlees (diretor da
CDN)

● Promo & Activation Lions
Mário D'Andrea (sócio e diretor
de criação da Fischer & Friends)

● Film Craft Lions
João Daniel (presidente da
Mixer)

● Mobile Lions
Michel Schwartzman (diretor de
criação da Pereira & O'Dell)

● Branded Content
Arício Fortes (diretor de criação
da Africa)

● Innovation Lions
Francisco Saboya (presidente do
Porto Digital)
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Para reforçar Perdigão, BRF decide investir no futebol

O Boticário recorreu a Paris e à
alta costura para a próxima eta-
pa da campanha de lançamento
de Cerejeira em Pétalas, nova
fragrância da linha Floratta. O
anúncio de mídia impressa, que

começará a ser veiculado no dia
28, foi produzido pelo fotógrafo
francês Christophe Rihet, a pe-
dido da AlmapBBDO.

As fotos foram feitas numa co-
bertura dos arredores da capi-

tal francesa, com uma grande
área externa envidraçada – o
que era indispensável, já que o
o frio chegou a dois graus duran-
te a realização das fotos.

Para protagonizar o anúncio,
foi escolhida a modelo italiana
Giulia Berreti. O figurino foi ga-
rimpado no estúdio da ex-mo-

delo Anoushka, sucesso duran-
te os anos 80, e que, desde o iní-
cio da carreira, coleciona vesti-
dos e sapatos vintage de alta cos-
tura. Hoje, o lugar é referência
para os profissionais de moda.
O modelito eleito foi um vesti-
do salmão da maison Carven,
dos anos 50.
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Estratégia
inovadora
ajuda na
criação, diz
Fernandes
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Para compensar a saída
de alguns segmentos e
manter a marca forte,
empresa vai patrocinar
a Copa do Brasil
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Retrô. No figurino, vestido dos anos 50 da maison Carven
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