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Nayara Fraga

A realidade imposta pelas no-
vas mídias está fazendo as em-
presas de comunicação deixa-
rem de olhar para o próprio
umbigo. As inúmeras possibili-
dades de escolha – dos sites de
transmissão instantânea de ví-
deo aos 750 mil aplicativos pa-
ra smartphone – deram ao con-
sumidor um poder que há pou-
cos anos não existia. “Saímos
de um modelo de distribuição
para um modelo de demanda”,
afirma o presidente mundial
da BBDO, Andrew Robertson.

Para ele, esse cenário em
que o usuário decide como e
quando quer consumir o con-
teúdo, criou um desafio para o
setor de comunicação: entre-
gar ao consumidor algo que se-

ja útil para ele. Robertson este-
ve em São Paulo ontem para
anunciar uma mudança na es-
trutura societária da agência
brasileira AlmapBBDO e con-
versou com o Estado. A seguir,
os principais trechos:

● Quais desafios a era digital
trouxe para a publicidade?
As novas tecnologias estão, ba-
sicamente, permitindo aos
consumidores fazer o que eles
sempre quiseram, mas de for-
ma mais rápida, mais fácil e
mais frequente. Além da imen-
sa possibilidade de escolha, e
de compartilhamento, exis-
tem hoje ferramentas, como
os aplicativos para celular,
por exemplo, cuja finalidade é
ajudar os consumidores. Le-
vando isso ao extremo, o Face-
book é basicamente o retrato
do comportamento humano,
onde você compartilha e inte-
rage rapidamente. Isso signifi-
ca que temos de tratar as mí-
dias não como meros distri-
buidores de mensagens, mas
como locais que os consumi-

dores escolhem para se enga-
jar com o nosso trabalho ou
não. A grande habilidade está
em criar algo com o qual os
consumidores queiram gastar
seu tempo – e acreditem que
vale a pena.

● Como atrair o consumidor que
tem a chance de pular anúncios
em poucos segundos?
Ele sempre teve essa capacida-
de. Isso se tornou mais rápido e
mais fácil agora, mas as pessoas
sempre foram capazes de olhar
para as páginas de um jornal e
decidir se leriam aquele anún-
cio ou não. O que está ocorren-
do hoje é que as pessoas podem
fazer isso numa velocidade
maior. E aí, novamente, vem o
desafio de criar algo convincen-
te – que pode ser uma informa-
ção de que ele precisa, algo que
demonstre utilidade ou uma ex-
periência empolgante. De qual-
quer forma, as mídias digitais
têm nos ajudado muito a alcan-
çar o público de maneira mais
precisa e num contexto mais
apropriado. Para tirar proveito

disso, é preciso saber qual histó-
ria contar e contá-la de forma
brilhante.

● Você sempre defendeu a arte
de contar histórias.
A arte de contar histórias está
por aí há milhares de anos. Ela
faz as pessoas criarem ordem

em suas mentes em meio à
confusão e ao caos. Boas histó-
rias são passadas de uma gera-
ção para outra, de uma pessoa
para outra. Quando marcas
contam uma boa história, as-
sim como políticos, padres,
seu pai ou sua mãe, essas coi-
sas grudam no seu cérebro e fi-

cam guardadas lá. E o nosso
trabalho é encontrar boas his-
tórias para contar e contá-las
brilhantemente.

● Em que medida os anunciantes
perderam interesse na mídia tra-
dicional?
Eu não acredito em nenhuma
forma de inevitabilidade de
que um ou outro meio vai so-
breviver. Eu acredito no poder
do bom conteúdo na mídia.
Acho que os consumidores vão
acabar encontrando esse con-
teúdo e continuar a comprar e
usar aquele conteúdo no for-
mato que for mais convenien-
te para ele. A posição mais sen-
sata a tomar é observar o que
os seus consumidores estão fa-
zendo. Se você é um anuncian-
te, não precisa tirar conclu-
sões baseado nos seus instin-
tos. Você tem de observar o
comportamento da sua audiên-
cia. Se eles movem, você se mo-
ve. Aonde ele vai, você vai.

● No festival de Cannes do ano
passado, o Brasil ficou na 4ª posi-
ção em número de leões. O que
falta para que a publicidade brasi-
leira ganhe mais destaque mun-
dial?
Não importa de onde vem a
produção. Quando você mede
a contribuição para um negó-
cio em particular, o tamanho
do mercado ou da agência faz
a diferença, mas, quando um
trabalho está sendo avaliado
em Cannes, não importa de
onde veio. É muito interessan-
te quando você vê agências
com poucas pessoas, de paí-
ses menores, ganhando mui-
tos leões. O ponto é que não
há nenhuma correlação entre
brilhantismo e excelência.

Ligia Aguilhar

O YouTube pode começar nes-
ta semana a cobrar pela visuali-
zação de alguns dos seus canais.
Segundo os jornais Financial Ti-
mes e New York Times, pessoas

próximas à negociação afirma-
ram que o novo serviço deve en-
volver 50 canais especializados
ao custo de US$ 1,99 por mês.

Questionado pelo Financial
Times, o Google disse que não
tem “nada a declarar” sobre o
assunto, mas confirma que
“procura criar uma plataforma
de assinatura que possa trazer
mais conteúdo de qualidade pa-
ra o YouTube e prover aos cria-
dores de conteúdo outro canal
para geração de receita”.

Em fevereiro, o YouTube ha-

via confirmado para o site
CNET o desenvolvimento de
um serviço do tipo, sem revelar
a data da estreia. Na mesma épo-
ca, usuários do Android identifi-
caram códigos relacionados às
assinaturas de canais pagos no
aplicativo do YouTube. O códi-
go dizia “Você só pode assinar/
cancelar a assinatura de um ca-
nal pago no seu computador”.

Outra evidência de que o ser-
viço deve ser lançado em breve
é que o YouTube já consultou

produtores sobre a possibili-
dade de desenvolver conteú-
do pago.

O objetivo do Google é au-
mentar o catálogo de títulos
de alta qualidade do YouTu-
be para competir com as pro-
duções de empresas de TV e
aumentar o ganho com anún-
cios. Segundo a eMarketer,
apesar de os gastos com pro-
paganda digital crescerem ra-
pidamente – este ano devem
saltar de US$ 2,3 bilhões para
US$ 4,14 bilhões – ainda equi-
valem a apenas 2,4% do total
do mercado publicitário.

Outra consultoria, a Pivo-
tal Research, estima que,
com um serviço de assinatu-
ra, a receita do YouTube com
propaganda possa chegar a
US$ 15 bilhões ao ano. Neste
ano, a empresa deve faturar
US$ 2 bilhões com anúncios.

‘Rádio Estadão’ vence etapa
paulista do Prêmio Sebrae

Renato Jakitas

A Goóc decidiu engrossar o já
farto rol de empresas que inves-
tem no modelo de franquias pa-
ra reduzir seus custos de distri-
buição. A marca de calçado de
borracha feito a partir de pneu
deve iniciar em julho a prospec-
ção e venda de quiosques de bai-
xo custo instalados em pontos
de mobilidade urbana nas gran-
des cidades – estações de trem e
metrô, rodoviárias e terminais
de ônibus.

A expectativa é fazer com

que o modelo cresça rapidamen-
te, embora o discurso oficial da
empresa seja conservador nes-
te primeiro momento – a pro-
posta é alcançar no mínimo seis
unidades até o fim do ano. No
médio prazo, contudo, a ideia é
destinar aos quiosques a maior
parcela da produção anual de
sandálias ecológicas, estimada
em 1,5 milhão de peças em 2013,
além das bolsas e mochilas, ven-
didas no varejo multimarca, no
comércio online da empresa e
das compras feitas por meio
dos catálogos da Avon.

Internamente, o novo negó-
cio é tratado como uma alterna-
tiva barata para equacionar
uma questão que vem sendo ca-
ra para a Goóc ao longo de seus
nove anos de história: a estraté-
gia de distribuição. Seu funda-
dor, o vietnamita Thái Quang
Nghiã, hoje fala sem reservas so-
bre o problema, que somado a
um incêndio na fábrica da em-
presa em Brotas, há dois anos,
praticamente sacramentou o
fim do negócio.

Após o lançamento do em-
preendimento em 2004, Thái
Nghiã conta que não estava pre-
parado para o início acachapan-
te. “Foi tudo muito rápido, tí-
nhamos a confecção e a fábrica
de calçados e havia demanda,
mas não tinha oferta. Só conse-
guíamos entregar 60% das enco-
mendas”, conta o empresário,
que tomou a dura decisão de en-
curtar o portfólio e reduzir o fa-
turamento.

De uma forma geral, o varejo

não aceitou a readequação da li-
nha e, um a um, Thái Nghiã foi
perdendo seus clientes. Para re-
cuperar mercado, em 2010, o
empresário investiu R$ 5 mi-
lhões em um parque de produ-
ção de calçados em Brotas (SP),
fábrica que foi destruída em um
incêndio, um ano depois. “Per-
di tudo. Desde o estoque de pro-
dutos e máquinas, até os clien-
tes, porque não pude cumprir
os prazos de entrega”, conta.

Para recomeçar, o empresá-
rio entregou sua produção para
fabricantes em Franca (SP) e
concentrou ainda mais sua atua-
ção nas sandálias. Neste ano,
em que planeja receitas de R$ 12
milhões (crescimento de 50%
se comparado a 2012) ele reto-
ma a linha de bolsas e mochilas
e é com esses produtos que o
empreendedor pretende com-
por o mix de opções nos quios-
ques – serão 20 tipos de calça-
dos e 10 de bolsas e mochilas.
“No verão, 80% das vendas se-

rão as sandálias. No inverno,
60%”, estima o empresário, pa-
ra quem o alvo de sua marca é o
consumidor de classe C.

Análise. Para Adir Ribeiro, pre-
sidente da consultoria Praxis, a
estratégia de franquear quios-
ques da Goóc com foco no con-

sumo popular pode ser uma boa
ideia de Thái Quang Nghiã. O
produto, segundo Ribeiro, vem
mostrando nos últimos anos
que tem potencial. “Passar por
esses problemas e continuar
acertando o que deu errado
mostra amadurecimento, o
franqueado gosta disso”, conta.

Goóc lança franquia para reeditar o sucesso

YouTube vai lançar
serviço pago de
vídeos, dizem jornais
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‘Precisamos ser
ainda mais
convincentes’

Usuários poderão pagar
assinatura mensal para
ter acesso a conteúdo
profissional produzido
por 50 canais do site

Andrew Robertson, presidente mundial da BBDO

Dica. Anunciante tem de ir onde a audiência vai, diz Robertson

● Bons tempos
Popular. Thái Nghiã vai vender quiosques a R$ 65 mil

A série especial de reportagens
sobre Economia Criativa, pro-
duzida pela Rádio Estadão, ven-
ceu a etapa paulista do Prêmio
Sebrae de Jornalismo. A rádio já
havia vencido essa etapa em
2011 e 2012. A série produzida
pela repórter Cinthia Gomes
foi escolhida como a melhor ma-
téria na categoria Radiojornalis-
mo. O trabalho aborda incerte-
zas geradas pela fragilidade eco-
nômica.

A lista de vencedores do Prê-
mio Sebrae de Jornalismo
abrange as categorias impres-
so, televisão, rádio, webjornalis-
mo e menção honrosa para me-
lhor fotografia e imagem de TV.

Jornalistas, fotógrafos e re-
pórteres cinematográficos dos
26 Estados e do Distrito Federal
participaram da seleção.

O anúncio oficial dos vence-
dores estaduais e finalistas das
categorias especiais será feito
pelo Sebrae Nacional e Portal
Imprensa nesta quarta-feira, 8.

Representantes dos traba-
lhos classificados serão convi-
dados para participar da festa
de premiação, que será realiza-
da em junho, em Brasília (DF).
No total, serão distribuídos R$
96,5 mil aos vencedores, sendo
R$ 12,5 mil para cada categoria.

Os vencedores estaduais pas-
sam agora à fase regional.

● Lucro

Com avanço da mídia
digital e aumento do poder
de escolha do consumidor,
publicidade precisa contar
boas histórias, diz executivo

R$ 63 mi
faturou a empresa em 2006

R$ 12 mi
é quanto a Goóc planeja obter
em receitas neste ano

Após incêndio em fábrica
e revés em sua estratégia
de distribuição, empresa
investe em quiosques em
estações de trem e metrô

US$ 2 bilhões
deve ser a receita do YouTube
com publicidade este ano,
segundo a consultoria Pivotal
Research. Canais pagos devem
trazer mais anunciantes

                  Como vai? Somos o Sebrae.
Especialistas em pequenos negócios.

Vai empreender? Vai ampliar? Vai inovar?
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 maio 2013, Economia & Negócios, p. B13.




