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CONTRA A CENSURA

SEIS DIFERENTES LÍNGUAS

Ação mundial

No total, 115 países

A DM9Rio criou para a Anistia
Internacional a campanha
“Tweet Censurado”.

Num site, é possível criar um post “censurado”
no Twitter. O slogan: “Em muitos países, é isso
que acontece com quem tenta se expressar”.
DIVULGAÇÃO

Regionais, mas sem pensar pequeno
Publicidade voltada a mercados específicos ganha força no Brasil e atrai até celebridades internacionais, como a atriz Sharon Stone
Estrela
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Diferenças. Laloum, da Young & Rubicam: respeito aos costumes locais

Como em Hollywood. Embora seja uma negócio local, a
FG Empreendimentos espera
que associar sua imagem com
uma atriz de cinema faça seus
clientes se sentirem tão especiaisquantoestrelasde Hollywood. Por isso, vai promover,
no fim do mês, uma festa para
convidados vip em Balneário
Camboriú – novamente com
a presença de Sharon Stone.
“Vamos nos posicionar para o
Brasil como uma empresa do
mercado de luxo”, diz Roncaglio. “E ter o rosto de Sharon
na campanha é a melhor forma de comunicar isso.”
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Anúncio

Mercado publicitário cresce
6% e fatura R$ 44,8 bilhões
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60 ANOS de
Cannes Lions
Luciano Deos
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O que representa Cannes Lions em sua carreira?
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Uma grande descoberta. Um novo olhar sobre o que é possível e
impossível. Uma nova forma de ver o mundo e suas oportunidades.
Sem dúvida, um divisor de águas na minha trajetória.

Qual é a importância de estar no júri?
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Nesta terceira participação como jurado, sinto a mesma emoção
que tive quando estreei em 2009 e quando fui presidente em 2011.
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Um GRANDE reconhecimento, uma GRANDE responsabilidade e
principalmente um GRANDE aprendizado.

Qual sua expectativa para os 60 anos do festival?

A

deste)”,dizLaloum.“Éessencial entender suas necessidades, e não só tentar desenvolver um produto mais barato
para eles.”
As campanhas específicas
podem ser desenvolvidas até
em regiões de uma mesma cidade.Comoobjetivo de atrair
clientes e reforçar a marca da
operadora de telefonia celular Vivo em regiões mais carentes de São Paulo, a Young
& Rubicam desenvolveu um
concurso cultural para selecionar talentos locais para as
peças publicitárias que seriam veiculadas nessas comunidades. Desta forma, os rostos estampados nos anúncios
refletiram verdadeiramente a
“cara” dos moradores de bairros como Parque Santo Antônio, na zona sul da capital.
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A FG Empreendimentos não
revela o quanto pagou para
ter Sharon Stone como garota-propaganda, mas o ‘Estado’ apurou
que o valor é
só um pouco
inferior ao preço de um apartamento da
construtora.
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gem de uma estrela mundial está
sendo usada para dar mais relevânciaaumaempresalocal,grandesmarcasnacionais estãopreocupadas em desenvolver campanhas regionais para ganhar mercados específicos. Segundo o diretor de operações da Young &
Rubicam, David Laloum, o mergulho nas características locais
poderá influenciar decisões não
só sobre publicidade, mas também sobre embalagens e presença no ponto de venda. “Em Manaus, o costume das pessoas é ir
aosupermercadotododiaecomprar só o necessário para preparar a próxima refeição. Por isso,
fazsentidoqueasembalagenssejam menores”, diz Laloum.
Alguns produtos, ainda que
lançadosnacionalmente,têmnaturalmente mais apelo para um
mercado específico. É o caso da
Honda Pop 100, motocicleta
que terá esforço de marketing
concentrado no Nordeste. Vendida a cerca de R$ 4,2 mil, a moto
foiidealizada como umsubstituto ao transporte público. “Acho
que existe a consciência de que o
crescimento do consumo está
hojenessasregiões(NorteeNor-
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Global x local. Enquanto a ima-

ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO

ra

Rosto da grife Christian Dior,
a atriz indicada ao Oscar Sharon Stone é um indicativo de
que as campanhas regionais
desenvolvidas no Brasil não
estão mais pensando pequeno. A FG Empreendimentos,
construtora especializada em
edifícios de luxo na região de
Balneário Camboriú (SC),
nãotevevergonhadeapresentarumapropostaà atrizeconseguiu ter a imagem de Sharon associada a seus novos
empreendimentos.
ConhecidaemSantaCatarinapor lançarempreendimentos de alto padrão, com preço
mínimo de R$ 2,5 milhões, a
FG fechou contrato com Sharon Stone após um funcionário da área de comunicação da
empresa pedir literalmente
de joelhos que a atriz ouvisse
uma proposta – ela estava na
região a passeio, visitando o
namorado. A repercussão local foi tão grande que agora a
FG pretende usar a conexão
com a estrela de Hollywood
paraprojetarsuamarcanacionalmente.
Como a região de Balneário
Camboriúédestino paraveranistas deváriaspartesdo País,
odiretorcomercialda FG,Toninho Roncaglio, diz que a
ideia é estender a campanha
com a atriz para Estados como Paraná, São Paulo, Goiás,
Mato Grosso e Mato Grosso

doSul.Como seu contratode exclusividade com a Dior ainda
nãoexpirou,Sharonnãopodeestrelar um filme para a TV para a
construtora. “É isso que estamos esperando acontecer para
ampliarmos nosso relacionamento com ela”, diz o executivo.
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Fernando Scheller

Que possamos mais uma vez celebrar a criatividade mundial.
Vendo, convivendo e torcendo com todos aqueles que acreditam
em ideias e soluções criativas e inovadoras.

TV aberta ficou com
64% do total investido
em 2012, seguida pelo
jornal, com 11%; rádio
cresceu mais que a web
Lílian Cunha

Em um ano difícil, o mercado
publicitário brasileiro conseguiucrescer6%,alcançandofaturamento total de R$ 44,85 bilhões. Excluindo-se permutas,
faturamentocomlinkspatrocinados de internet e outros
itens, a receita obtida somente
com a venda de espaço publicitário somou R$ 30,1 bilhões em
2012, um aumento de 5,98%
em relação a 2011. Os dados
são do Projeto Inter-Meios, do
Grupo Meio & Mensagem, em
parceriacomaPriceWaterhouseCoopers.
Oanopassado,conformedemonstra o levantamento, foi
marcado pela evolução da receita publicitária destinada a
canaisdeTVaberta.Asemissoras abertas ficaram com 64,7%
do total investido em mídia –
participação recorde alcançada pelo meio TV desde o início

do estudo, em 1990. O faturamento do veículo em 2012 chegou a R$ 19,52 bilhões, uma expansão de 8,33% sobre 2011.
Osegundomaiorfaturamento foi o dos jornais, que registraram uma participação de
11,24% do total. A receita do
segmento foi R$ 3,38 bilhões,
alta de 0,67% em relação a
2011.“Omercado semovimentou dentro de suas próprias
perspectivas, considerando
que o crescimento do Produto
Interno Bruto do País não chegou a 1%”, diz José Carlos de
Salles Gomes Neto, presidente do Grupo Meio & Mensa● Campeões de

receita

R$ 30,1 bi

foi a receita com venda de
anúncios

64,7%

do faturamento do mercado
ficou com TV aberta

11,24%

foi a fatia dos jornais

gem. “Como um todo, os números podem ser considerados bons”, acrescenta.
Em terceiro lugar, ficou a receita de anúncios em revistas,
que somou R$ 1,92 bilhões. O
segmento, porém, apresentou
decréscimo de 5,43% de um
ano para o outro.
A internet registrou a quarta
maior participação, com R$
1,51 bilhão e alta de 4,36%. Dentroda receitadomeio,osanúnciosfechadospormeiodeagênciaficaramcomamaiorparticipação, totalizando R$ 1,04 bilhão, alta de 8,92%. As permutas (quando o site anuncia em
troca de uma parceria ou em
troca de um serviço ou produto), embora tenham somado
só R$ 16,7 milhões, cresceram
268% de um ano para o outro.
O meio rádio teve um crescimento maior que internet,
com avanço de 4,77%. Sua receita chegou a R$ 1,18 bilhão.
Cinema foi o meio que mais teve aumento de receita no ano,
alcançando evolução de
22,34%. Sua participação, porém, ainda é pequena: 0,35%. O
faturamento de mídia exterior
também teve bom desempenho, com aumento de 6,35%.

Making of

Campanha feita em 7 dias
Normalmente,umaboacampanha para televisão leva em média de quatro a seis semanas para ser gravada, editada e ir ao ar.
Mas a nova campanha da Vivo,
criada pela agência Y&R, foi feitaem apenas setedias.As gravações aconteceram no fim de semana dos dias 9 e 10 de março,
no Rio de Janeiro, e a estreia
aconteceu no último sábado.
Mesmo com a produção em
ritmo expresso, os dois filmes
dacampanhacontaramcomnomes de peso. Fernando Meirel-

leseo filho,Quico Meirelles,foram os responsáveis pela direção de cena. A estrela da campanha é a atriz Grazi Massafera.
Os filmes destacam o preço
baixo do produto Vivo Sempre
para ligações, internet e SMS.
Em um dos filmes, por exemplo, um rapaz aprecia a foto de
Grazi em uma revista e decide
ligar para a atriz. Grazi pergunta como ele tinha conseguido
seu telefone. “Ah, eu não sabia... Eu apenas fui ligando, ligando e ligando...”, diz ele. / L.C.
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Filmes. Grazi foi dirigida
por Fernando Meirelles

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2012, Negócios, p. N6.

