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Histórias em
todas as direções
Encontro promovido pela SapientNitro, em Londres,
reúne personalidades de diversas áreas
Por REGINA AUGUSTO, de Londres* raugusto@grupomm.com.br

Cameron: não há limite para a tecnologia, a grande limitação é a da mente humana

O

que Steven Levitt, economista e autor
do best-seller Freaknomics; Heston Blumenthal, um dos chefs mais prestigiados do
Reino Unido; Vivienne Westwood, a grande
dama da moda inglesa; e James Cameron, o
premiado cineasta, têm em comum? Cada
um a seu modo é responsável por narrativas que ajudaram a construir suas marcas
nas diversas áreasde atuação. Eles foram
as estrelas do evento Idea Exchange, realizado na quarta-feira 29, pela SapientNitro, em Londres.
Assim como no seu livro que busca mostrar a aplicação de conceitos econômicos
em situações cotidianas, a apresentação de
Levitt chama a atenção pela informalidade.
Para ele, uma mensagem que faça sentido
tem que antes de tudo ser autêntica. “Quando entrei no MIT para estudar economia,
percebi que os economistas são muito au-

tocentrados e preguiçosos. E percebi que
não queria desenvolver minha carreira de
um jeito tradicional”, conta o autor que encontrou uma forma interessante de falar sobre um assunto que normalmente não atinge as massas, mas que ele conseguiu tornar
acessível quando lançou seu livro. “Na verdade, é preciso ter algo a dizer que seja realmente importante senão qualquer história
não faz sentido. E, por fim, existe o desafio
de descobrir que aquilo que você leva para
as pessoas é algo que elas precisam, mesmo
que não saibam disso”, dá a receita o bom
contador de histórias Levitt.
Para Vivianne Westwood, estilista e ativista — que do alto dos seus 72 anos ainda mantém sinais do estilo que ajudou a
construir, o do movimento punk no final
dos anos 1970 —, as ideias de uma pessoa já estão formadas muito antes de ela

do diretor de Avatar e Titanic, entre outros.
Restrito a convidados, especialmente
clientes, o evento que reuniu nomes importantes do mundo da gastronomia, da literatura econômica, da moda e do cinema
foi a forma como a SapientNitro encontrou
não só para fazer marketing de relacionamento e relações públicas, mas também
para reforçar o seu novo posicionamento,
o Storyscaping. De acordo com Malcolm
Poyton, CCO da agência para Europa, o
conceito vai muito além do marketing integrado ou os 360 graus, muito utilizados
pelas agências convencionais. “O que nós
fazemos é colocar tudo isso em todos os canais de mídia e nas diversas dimensões de
contato. Não é apenas um jeito de comunicar as marcas, mas o próprio ambiente em
que isso se dá”, explica.

saber. “Você não sabe o que vai funcionar
até chegar à rua. Para se contar uma história é preciso que você a represente, que tenha legitimidade. A moda é uma maneira
de se expressar de maneiras que você não
sabia antes. Por isso, as roupas precisam
de um relacionamento com o corpo”, afirma a grande dama da moda inglesa que, a
convite da própria Sapient, será uma das
palestrantes do Festival Internacional de
Criatividade de Cannes (no dia 18, terça-feira, ao meio-dia).
Conhecido por usar os efeitos especiais
para tornar reais suas ideias, James Cameron acredita que não há limite para a tecnologia. “A grande limitação é a da mente
humana. Hoje, com a tecnologia, qualquer
coisa pode ser feita. O que tento fazer é usar
todos esses recursos a favor da narrativa e
dos meus personagens”, explica o premia-

*A jornalista viajou a convite da iThink SapientNitro

CAMPANHA

J&J escala Seu Jorge, Raí e voluntários
Empresa apresenta plano para divulgar marca corporativa na Copa das Confederações e na Copa do Mundo
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derão descansar e participar de ações de
marketing e exibição das histórias de carinho que envolvam alguns deles. “A partir
do segundo semestre, a ação será ampliada para atingir o público em geral, que poderá contar histórias e eleger as melhores,
que serão exploradas pela comunicação da
Johnson & Johnson para a Copa do Mundo”, adianta Wolff.
Um componente importante para ativar essa plataforma de comunicação com
os voluntários e que, espera a empresa, se
espalhe rapidamente entre os consumidores, é o esforço online sob responsabilidade
da JWT e da Agência Casa, amparado em
uma fanpage no Facebook chamada “Carinho inspira carinho” e em um site. Nos
meios digitais, os consumidores e os voluntários poderão divulgar mensagens via
foto, texto e vídeo.
A ação não deixa de ser um “treino de
luxo” para a estratégia da Johnson & John
son para 2014. “Trata-se de uma campanha corporativa criada exclusivamente no
Brasil e para brasileiros, o que é inédito na
companhia”, garante Wolff. No ano passado,
alguns profissionais da JWT brasileira participaram da criação de seis filmes veiculados no País que apresentaram ao público o
movimento “Carinho inspira carinho”, baseado na filosofia global “care inspire care”.
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pretação de Seu
Jorge. O cantor, aliás, nare
t
s do comercial e outro texto
ra a mensagem
emanifesto
no estilo
que será veiculado em
d
o
breve
nas
rádios,
mídia
que terá uma atenãção especial. Os interessados
ç
em ter a múa

Filme institucional da J&J é embalado pela clássica Deixa Isso Pra Lá, regravada por Seu Jorge

sica poderão fazê-lo gratuitamente se enviarem uma mensagem de SMS para um
número informado na campanha.

Cuidando dos voluntários
O comercial, espera a companhia, pretende ser apenas o começo de um projeto
maior que irá envolver os voluntários da
Fifa escalados para os dois eventos espor-

tivos para que eles distribuam atitudes de
carinho. Para ajudar a espalhar a iniciativa,
chamada de “Campeões do carinho”, a J&J
contratou o ex-jogador Raí que estará lado
a lado dos voluntários, como porta-voz do
movimento. “A ideia é eleger os voluntários
mais carinhosos nas seis sedes da Copa das
Confederações. Eles serão homenageados
antes do jogo final do evento, que será realizado no Rio de Janeiro, no dia 30”, explica Wolff. O projeto envolve outras iniciativas, como testes de saúde nos voluntários,
criação de centros localizados nas proximidades dos estádios nos quais eles po-

DIVULGAÇÃO

o ano em que completa 80 anos de atuação no Brasil, a Johnson & Johnson
tem tentado tornar sua marca corporativa
mais conhecida do brasileiro, para que ele
passe a enxergar o portfólio de produtos de
maneira mais ampla — e saber que marcas como Sundown, Listerine e Jonhson’s
Baby fazem parte da mesma empresa. Às
vésperas da abertura da Copa das Confederações, a companhia lança campanha na
qual aproveita a propriedade que adquiriu
em 2011 — o patrocínio global à Copa do
Mundo Fifa, que também compreende o
evento prévio deste ano — para ampliar o
conhecimento sobre quem a J&J é e o que
ela faz. “Queremos uma marca corporativa mais presente e visível no País. Para isso,
apostamos nas ideias de carinho e cuidado, que estão no DNA da marca e também
dos brasileiros”, afirma diretor de marketing institucional Ricardo Wolff.
O carro-chefe é um comercial criado
pela JWT que será veiculado a partir desta
semana. A peça fala sobre o poder do carinho, explorando o conceito lançado globalmente no ano passado “Carinho inspira carinho”, e ressaltando o clima de torcida pelo Brasil no torneio que começa em 15
de junho. Um dos destaques está na trilha
com a música Deixa Isso Pra Lá, famosa na
voz de Jair Rodrigues, e que ganha uma versão exclusiva para a campanha com inter-

Felipe Turlão

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1562, p. 23, 3 jun. 2013.
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