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Começa hoje em São
Paulo exposição sobre o
automobilismo brasileiro

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

CLAYTON DE SOUZA/AE

JURADOS DO BRASIL
●

Film Lions

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

Press Lions

Marcello Serpa (diretor de criação da AlmapBBDO) e Ricardo
John (diretor de criação da JWT)

Fernando Scheller

●

Um aparelho para contar as calorias gastas ao longo do dia,
um aplicativo para ouvir música de graça, um programa de rádio que transmite, juntamente
com a programação, um ruído
que espanta mosquitos ou até
chuveiro gigante para um banho gelado na praia. As propagandas premiadas no Cannes
Lions Festival Internacional de
Criatividade têm algo em comum: oferecem, de alguma maneira, um serviço ou uma experiência ao consumidor.
É justamente essa combinação de relevância e criatividade
que os jurados brasileiros vão
buscar no festival de 2013. O
evento, do qual o Estado é representante oficial, ocorre entre 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 incorporaras estratégiasdocliente”, diz Fábio Fernandes, presidente e diretor de criação da
F/Nazca Saatchi & Saatchi, que
julgará uma categoria pela terceira vez em Cannes.
Para o publicitário, ações como a da cadeia de comida mexicanaChipotle,dosEstadosUnidos,transparecemumapreocupação da companhia em se diferenciardaconcorrênciaaocertificar a origem das matérias-primas dos sanduíches e refeições
servidos aos clientes. A empresa, que recebeu o Grand Prix de
Film Lions em 2012 por um comercialde dois minutosem animaçãostopmotion – feita artesanalmente, quadro a quadro –,
foi simplesmente a tradução

Outdoor Lions

Márcio Ribas (diretor de criação
da NeogamaBBH)
●

Rádio Lions

João Livi (vice-presidente da Talent, vencedora do Grand Prix da
categoria no ano passado)
●

Cyber Lions

José Henrique Borghi (presidente da Borghi Lowe)

Diferencial.
Estratégia
inovadora
ajuda na
criação, diz
Fernandes

●

Design Lions

Luciano Deos (diretor-presidente
da Gad Branding & Design) e Gustavo Greco (fundador e diretor de
criação da Greco Design)

Em busca das
grandes IDEIAS

de servir soda limonada, a máquina tinha duchas de água doce 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 internet, especialmente no You TubeenoFacebook,queesseevento específico pode tomar uma
proporção bem maior.”

●

Perfil dos premiados em Cannes mostra que não basta contar uma
história; é preciso oferecer vantagens claras para o consumidor

Dispositivos móveis. Estreante 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. Neste quesito, diz ele, a Coca-Cola
é uma das marcas que saíram na
frente,coma criaçãode appscomo o Coca-Cola FM, que pode
ser baixado gratuitamente.

●

marca criadas pelas agências
têmdesermarcantesosuficiente para que os consumidores
atingidosse 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 diretor de criação da Fischer &
Friends,outroveteranodefesti-

perfeita para essa estratégia, na
opinião de Fernandes. “É muita
sorte ter uma estratégia inovadora nas mãos”, diz o publicitário.“Namaioriadasvezes,oprofissional tem de lidar com um
produto que já virou commodity. Aí, encontrar um diferencial é muito mais difícil.”
Em um mundo cada vez mais
conectado, as experiências de

vais, que em 2013 julgará a categoria Promo & Activation.
D’Andrea cita o caso da campanhaSprite Shower, criada pela brasileira Ogilvy e premiada
com o Leão de Prata em Promo
Lions no ano passado. A agência criou uma máquina de Sprite do tamaho de uma casa e a
instalou em uma praia de Búzios, no Rio de Janeiro. Em vez

CONTEÚDOS PREMIADOS EM 2012

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)

REPRODUÇÃO

● Esportes ao ar livre

●

Vencedora do Grand Prix em Rádio, a peça da Talent patrocinou
um programa de rádio que transmitia, junto com músicas, uma frequência para espantar mosquitos.

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

●

Contando calorias

Origem certificada

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

Para reforçar Perdigão, BRF decide investir no futebol
Para compensar a saída
de alguns segmentos e
manter a marca forte,
empresa vai patrocinar
a Copa do Brasil
Marina Gazzoni

A BRF quer compensar a ausência temporária da marca Perdigão na seção de salames, lasanhas e pizzas dos supermercados com um reforço na sua estratégia de marketing. Em um
acordo firmado em 2011, a empresaretirou amarcadecategorias em que tinha presença relevantepor umperíodode atécinco anos. Essa foi a determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para aprovar a fusão de Sadia e Perdigão, que criou a BRF.
Para manter a marca viva e

A

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 Copa Perdigão do Brasil.
A estratégia foi definida após
um estudo de posicionamento
de marca iniciado pela BRF no
fim de 2011 e concluído em novembrode2012.“AmarcaPerdigão é um patrimônio importantedaempresa.Éumamarcaligada à brasilidade e à culinária regional. Achamos que o patrocínio ao futebol se encaixa perfeitamente no posicionamento da
Perdigão”, disse o diretor de
marketingda unidadedecarnes
da BRF, Eduardo Bernstein.
Alémdedarseunomeaocampeonato, a empresa também

ANDRÉ LESSA/ESTADÃO
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tem reforçado a presença da
Perdigão nos supermercados. A
marca entrou em novas categorias, como maionese, e lançou
mais opções de pratos prontos
na linha Meu Menu.
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Esporte.

Perdigão e a primeira grande
ação no futebol nacional. A empresa estreou nos patrocínios
esportivos em 1964, com o
apoio ao time de futebol de Videira, em Santa Catarina. Entre
os anos 70 e 90, também patrocinouatletas de automobilismo
etimesdefutebolde salãoebasquete de cidades do interior.
“Patrocinar a Copa do Brasil
éuma boasaída paraa Perdigão.
Isso mantém a marca forte, associada a um esporte popular e
sem apoiar especificamente
umtimedefutebol”,disseochefe do departamento de marke-

Berstein,
marca é
ligada à
brasilidade

ting da ESPM, Marcelo Pontes.
Ele lembra que, além de divulgar a marca em rede nacional, a
empresa pode aproveitar o patrocínio para estreitar seu relacionamento com públicos importantes, como funcionários e
supermercadistas, distribuindo convites para os jogos.
Ao avançar no patrocínio esportivo,aPerdigãosegueumcaminho já trilhado pela Sadia. A
marca apoia atletas como o ginasta Arthur Zanetti e a judoca
Sarah Menezes, medalhistas de
ouro na Olimpíada de Londres.
Bernstein ressalta que não há
conflito de interesse entre Sadia e Perdigão na área de patrocínioesportivo. “Sãoposicionamentos diferentes. A Sadia foca
ematletasolímpicos parareforçarumaimagemligadaàalimentaçãosaudável.JáaPerdigãoentrou no futebol para se associar
à brasilidade.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 fev. 2013, Negócios, p. N6.

Making of

Perfume, moda e Paris
O Boticário recorreu a Paris e à
alta costura para a próxima etapa 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, foiproduzido pelo fotógrafo
francês Christophe Rihet, a pedido da AlmapBBDO.
Asfotosforamfeitasnumacobertura dos arredores da capi-
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Retrô. No figurino, vestido dos anos 50 da maison Carven

tal francesa, com uma grande
área externa envidraçada – o
que era indispensável, já que o
ofriochegouadoisgrausdurante a realização das fotos.
Para protagonizar o anúncio,
foi escolhida a modelo italiana
GiuliaBerreti.O figurino foigarimpado no estúdio da ex-mo-

delo Anoushka, sucesso durante os anos 80, e que, desde o início da carreira, coleciona vestidosesapatosvintagedealtacostura. Hoje, o lugar é referência
para os profissionais de moda.
O modelito eleito foi um vestido salmão da maison Carven,
dos anos 50.

